
Invitation
Få et gratis digitaliserings-tjek
– udnyt dine digitale muligheder og få flere kunder for de samme ressourcer

1. Webinar – introduktion til digitaliseringstjek 
Et koncentreret uvildigt tjek med en systematisk tilgang, der giver dig et brugbart og konkret 
resultat, der er baseret på din unikke virksomheds specifikke udfordringer og ambitioner.

Det kan være svært at beslutte det næste digitaliseringstiltag
Det er svært at vurdere, hvordan de digitale muligheder udnyttes bedst ud  
fra et forretningsmæssigt perspektiv og uden at det er teknologien, der sætter dagsordenen.

E-handel, IoT, Robotter, Kunstig intelligens, databaseret beslutningstagning, automatisering 
af forretningsgange i administration, produktion, logistik, kundedialog – mulighederne er 
mange og udbuddet af løsninger er enormt. Hvad skal der til for netop din virksomhed, 
hvordan skabes overblik og tryghed for din digitaliseringsrejse.

2. Få professionel sparring – det koster kun din tid og entusiasme
Furesø Kommune har sammen med Erhvervshus Hovedstaden tilrettelagt et forløb for 
virksomheder, der ønsker at få digitalisering på dagsordenen. 

På dette webinar får du indsigt i dette forløb og hvordan du kan komme i gang,

Forløbene, der består af et eller flere sparringsmøder, vil blive faciliteret af Peter Keller-Larsen 
eller Lonnie Rubino, fra Erhvervshus Hovedstaden, som er uvildige eksperter i digitalisering. 
Forløbet vil være fortroligt og koster kun din tid og virkelyst. Hjælpen tilbydes til alle virksom-
heder i Furesø, som har et CVR-nummer og har digitalisering på deres agenda i 2021.

3. Hvad er et digitaliserings-tjek?
Vi tager afsæt i:
Din virksomheds digitale modenhed, dine forretningsgange, der tilsammen giver en vurdering 
af hvorvidt det er i marketing, salg, administration, produktion, lager osv. digitalisering kan 
gavne din forretning.

Du får udarbejdet:
1. Konkrete input til en handlingsplan, der anviser indsatsområder/teknologi
2. Indledningen til en drejebog for afprøvning/igangsætning
3. Et bud på evt. relevant netværk og rådgivning, der kan sikrede rette kompetencer 
 og hjælp til eksekvering

Indsigt og støttemuligheder:
Vi er eksperter i at identificere relevante støtteprogrammer, der kan hjælpe med både 
opstart og videreudvikling.

Dato: 27. maj 2021

Tid: Kl. 10.00-11.00

Sted: Virtuelt

Målgruppe:
Virksomheder med +2 
ansatte, der har digitali-
sering på dagsordenen.

Tilmeld dig her

Har du
tunge og manuelle 
forretningsgange?

Oplever du 
flaskehalse i dele af dit 

salg eller leverance?

Er nogle af 
dine systemer udtjente 

eller hænger de ikke 
sammen?

Har du svært ved 
at vurdere hvor du skal 

starte eller fortsætte din 
digitalisering?

Er du nysgerrig 
på teknologiske mu-

ligheder?

1.
Få mere af vide om 

mulighederne på et 
 times webinar 

2.
Få et individuelt møde 

med et digitaliseringstjek 
for din virksomhed

3.
Få lagt en plan 
for den videre 

udvikling

Peter Keller-Larsen 

Lonnie Rubino

Arrangementerne afholdes i samarbejde med Furesø Erhvervsforening, Furesø INDUSTRI og Furesø Kommune.
”Copenhagen Business Hub - Erhvervshus Hovedstaden” håndterer din tilmelding og dermed persondata, 
der bliver delt med øvrige medarrangører.

https://www.eventbrite.dk/e/fa-et-gratis-digitaliserings-tjek-registration-151652100515

