
DIGITAL VIDENSSALON I HERNING
 
HVAD ER DIGITAL EKSPORT FOR
B2B VIRKSOMHEDER?

DIGITAL EKSPORT, DIGITALE KOMPETENCER, HVILKE

TEKNOLOGIER UNDERSTØTTER MIN FORRETNING?

DELTAG I EN ELLER FLERE VIDENSSALONER. 
Aalborg 15 januar 14:00-16:00
Herning 20. februar 14:00-16:00
Horsens 27 februar 14:00-16:00

PROJEKT DIGIB2B
 
 

MEDARRANGØR

1:1 med 
din virksomhed



DIGITAL
FORRETNINGSUDVIKLING 
I B2B

INVITATION TIL VIDENSSALON MED FOKUS PÅ
DIGITAL EKSPORT

Den 20. februar 2020 
kl. 14:00-16:00
Lifestyle & Design Cluster, Birk Centerpark 38 7400 Herning
Det er gratis at deltage
Tilmelding dig her: https://podio.com/webforms/20925986/1441957?
fields[event]=1295440196 

Arbejder du til dagligt i en business-to-business (b2b) virksomhed og er
optaget af at få succes med digital forretningsudvikling? 
Så vil vi gerne se dig til vores videnssalon. 
Til denne videnssalon sættes der fokus på hvordan digital eksport er muligt for
en b2b virksomhed. Eksport er vigtig for danske virksomheders
konkurrenceevne. Livsstilsbranchen er Danmarks fjerde største eksporterhverv,
men branchen er ikke skarp nok til at udnytte de digitale muligheder. Derfor
sætter vi denne dag fokus på, hvordan virksomheder løfter denne opgaver via
egne kanaler, markedspladser samt hvilke værktøjer der skal til.
 
Derudover skal vi høre om, hvordan der kan sættes eksporttiltag i gang i
virksomheden i dag og på længere sigte, fra virksomheder, eksperter og
rådgivere. Videnssalon er særligt relevant for ejer eller leder samt nøgle
personer i mindre og mellemstore virksomheder.
 
Videnssalon

PROJEKT DIGIB2B
 
 

MEDARRANGØR

https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=1295440196


DIGITAL
FORRETNINGSUDVIKLING I
B2B

HERNING torsdag, 20. februar,  kl. 14:00-16:00

BY GREEN COTTON

Sanne Nørgaard, Managing Director, by Green Cotton A/S

By Green Cotton vil fortælle hvordan man som b2b har arbejdet
med digital eksport både som b2b og b2c på webshop og
markedspladser. Hvordan bevæger man sig ud på nye markeder
gennem det digitale? Hvilke succeser og bitre erfaringer kan deles.

DIGIB2B - HVOR ER DIN VIRKSOMHED I DAG

Projektet

Digitalisering kræver nye tilgange til virksomheden, særligt i b2b, da der er
stigende krav fra samarbejdspartnere og resurserne i virksomheden ofte
ikke er tilstrækkelige. Inden mødet har din virksomhed taget
modenhedstesten og her vil I få svar og løsningsforslag til dit næste skridt.

DIGITAL EKSPORT DOES & DON'TS
Mette Olsen , Senior Lektor, Erhvervsakademi aarhus

Digital Eksport rummer mange muligheder. Hør om erfaringerne
fra et nyt forskningsprojekt, som opsamler viden om, hvordan man
succesfuldt kommer i gang med digital eksport.

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

PANELDEBAT - HVORDAN KOMMER DU VIDERE

Heidi Svane, Head of Digital, Lifestyle & Design Cluster

Vi stiller skarpt på din virksomhed. Inden dagen skal du på virksomhedens
vegne have taget den digitale modenhedstest og medbring resultatet. Et
panel af eksperter vil give råd og sparring til hvordan du kan komme videre. 

15:30-16:00


