
DIGITAL VIDENSSALON I HORSENS
 
HVAD ER DET RIGTIGE DIGITALE
TILTAG I VORES B2B
VIRKSOMHED?

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
HVILKE TEKNOLOGIER UNDERSTØTTER MIN
FORRETNING?

Den 27. februar 2020 
kl. 14:00-16:00
Horsens Kommunes Teknologi Cafe, Borgergade 11, 8700 Horsens
Det er gratis at deltage
Tilmelding dig her: https://podio.com/webforms/20925986/1441957?

fields[event]=1295448808

Arbejder du til dagligt i en 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 virksomheden identificere i
de teknologier som er mest relevante for dem. Hvordan vurderer man om en
bestemt teknologi er relevant for netop min forretningsmodel? Teknologien skal
være relevant for den enkelte virksomheds værditilbud og forretningsmodel.
Der skal være resurser internt i virksomheden til at implementere teknologien. 
 
Derudover skal vi høre fra virksomheder, eksperter og rådgivere, hvordan der
kan sættes tiltag igang i virksomheden i dag og på længere sigte.
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]=1295448808


DIGITAL
FORRETNINGSUDVIKLING
I B2B

HORSENS torsdag, 27. februar,  kl. 14:00-16:00

DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTE FORRETNINGEN

Malene Lauridsen, Salgsdirektør, Kvist Industries

Kvist er leverandør til de største møbelbrands i Danmark, men denne
position er ofte styret kundeefterspørgsel. Idag fortælle KVIST
hvordan de udfordre systemerne og samler inspiration fra andre
brancher. Det vigtige er fornyelse i en produktions organisation.

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 digitale
modenhedstest og her vil I få svar og løsningsforslag til dit næste skridt.

TEKNOLOGIER GO OR NO GO
Sharif Tawfik, PwC Consulting | Digital Transformation | Operations & Supply

Chain Management

Hvordan vurderer man om en bestemt teknologi er relevant for netop
min forretningsmodel? Hvordan til- eller fravælger en business-to-
business virksomhed at gå i gang med et       digitaliseringsinitiativ?

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

LDC, Erhvervshus Midtjylland, Business Horsens og eksperter vil sammen
med deltagerne til eventet stille skarpt på hvad er next step. Du og din
virksomhed får konkret kigget jeres modhedsresultater igennem og får
sparring på hvad I kan gøre herfra.

15:30-16:00


