TO-DAGES WORKSHOP
KOM I GANG MED DIGITALISERING - GENTÆNK DIN FORRETNING
OG SKAB STØRRE VÆRDI FOR DINE KUNDER OG DIN VIRKSOMHED
HVORNÅR

19. september + 10. oktober 2017
Begge dage kl. 9.00 - 17.00

HVOR

Kommunikationshuset B29 - M.P. Bruuns
Gade 29, 3. sal - 8000 Aarhus C

PRIS

Kr. 3.295,- ex moms - inkl. fuld forplejning,
Fri afbestilling indtil 14 dage før workshop.

TILMELDING

Telefon 2540 2205 eller info@foursquares.dk
eller www.foursquares.dk/events/

FORMÅL

Hvordan får I igangsat en forandringsproces, hvor produkter, services, processer og systemer er billigere, hurtigere og mere tilgængelige? Du får input og enkle praktiske værktøjer, du kan bruge i jeres digitale forretningsudvikling. Desuden får du sparring til at udarbejde en roadmap for digitalisering af din virksomhed.
INDHOLD

TO INTENSIVE DAGE

•

Introduktion til digital forretning, hvor kravet er hurtigere, billigere og bedre
produkter og services.

•

Forretningsudvikling med et digitalt mindset - farvel til den traditionelle
kunde/leverandør tilgang og fokus på cirkulær økonomi samt nye forretnings- og betalingsmodeller.

MÅLGRUPPE: Ledere i SMV-virksomheder, der
har strategisk indflydelse og arbejder med forretningsudvikling.

•

Hvilke oplevelser skaber værdi på kundens rejse så vores value proposition
er en gave til kunden?

•

Hvem er morgendagens partnere og hvordan tackler vi udvikling og drift i
et partnerskab?

•

Hvilke udfordringer og barrier skal overvindes for at få succes med forandringerne?

•

Hvordan initieres og implementeres forandringerne i organisationen - fokus
på kommunikation, kultur og kompetencer.

•

Individuel sparring, erfaringsudveksling netværk samt arbejde med egen road
map.

Milestone Pro ApS

Klamsagervej 35 - 8230 Åbyhøj
Mail: info@milestone-pro.dk - www.milestone-pro.dk

FACILITATOR: Niels Lund, Four Squares
Management ApS
DELTAGERANTAL: Der deltager maksimalt 10
deltagere på holdet.
GÅ-HJEM MØDE: den 7. september 2017 - kan
bruges som en god introduktion til workshoppen.
FOKUS PÅ FORRETNINGSUDVIKLING:
Workshoppen fokuserer ikke på teknologi, men
på hvordan teknologi kan være en integreret del
af forretningen.

Four Squares Management ApS

B29 - M.P. Bruuns Gade 29, 3. - 8000 Aarhus C
W W W. Y O U R W E B S I T -E www.foursquares.dk
HERE.COM
Mail: info@foursquares.dk

