GÅ HJEM MØDE
SÆT STRØM TIL FORRETNINGEN - FÅ INSPIRATION TIL
DIGITALISERING MED ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT
HVORNÅR

23. november 2017 - kl. 14.00 - 16.30

HVOR
M.P. Bruuns Gade 29, 3. sal, 8000 Aarhus C

PRIS

Gratis - Max 2 deltagere per virksomhed. Der
opkræves 300 kr. ved udeblivelse uden framelding.

TILMELDING

DIGITALISERING - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER

Kontakt Merete Nielsen på telefon
8615 1714 eller mmn@milestone-pro.dk

FORMÅL
Hvordan får I sat digitalisering og Industri 4.0 på den strategiske dagsorden? Du får viden og inspiration til, hvordan
I kan forretningsudvikle produkter, ydelser, processer, systemer og organisationen i en teknologisk og omskiftelig
verden. Hvilket mindset og kompetencer er der behov for i morgendagens forretning?

INDHOLD
•

Introduktion til Industri 4.0

•

Agil forretningsudvikling - Hvad afløser den traditionelle strategiplan?

•

Et bud på morgendagens mindset,
kompetencer og kultur.

•

Kig ikke til siden - Kig fremad og tænk
stort!

•

Hvordan kan I komme i gang? - blandt
andet fokus på Innovationsnetværk og
støttemuligheder.

•

Dialog og afrunding

Milestone Pro ApS

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

DIGITALISERING KOMMER I EN HASTIGHED, DER OVERSTIGER ALLE
EKSPERTERS VURDERINGER
Den digitale transformation bliver ofte
kaldet for den fjerde industrielle revolution eller Industri 4.0.
Den digitale transformation bliver mere
kompleks, da det i høj grader drejer sig
om at erstatte brainware - det kan virke
skræmmende, men udfordringen er, at
se alle de spændende muligheder den
medfører.
Digitalisering udfordrer alle dele af forretningen, og et godt sted at starte er,
at indarbejde “det digitale” i strategier
og udvikle (nye) forretningsmodeller,
hvor produktet bæres til markedet digitalt.

Digitale forretningsmodeller er ofte
karakteriseret af en tættere relation
til kunden, at det fysiske produkt ”blot”
er et middel og ikke et mål i sig selv og
at betalings- og servicemodeller bliver
fleksible.
Det fordrer nye processer, kompetencer
og ikke mindst mindset.
Forandringerne handler i høj grad om
øget samarbejde med partnere i værdikæden, hvor partnernes forskellige
styrker udnyttes til fælles værdiskabelse.
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