Bra att veta
Tid
Programmet startar med analys
av företaget. Träffarna äger rum
vid cirka 6 tillfällen. Parallellt sker
individuell coachning på företaget.
Avgift
10 000 kr exkl moms per företag.
Avgiften är starkt subventionerad
tack vare ﬁnansiering från Almi,
Region Kronoberg, kommunerna i
Kronoberg och EU. Programmets
värde är ca 50 000 kr exkl moms.

Plats
Träffarna sker på olika platser
och ibland även hos de deltagande
företagen.
För mer information kontakta:
Elisabet Forslund, Almi, 0470-70 74 04,
Andreas Schroff Almi, 0470–70 74 09,
David Brndusic, 0470-70 74 16,
Louise Oscarsson, 0470-70 74 06.

Digi
Tillväxtprogram för företag som
vill utveckla sin digitalisering

Vad har liknande program inspirerat till.
”I vårt företag har vi titta på hur vi kan förenkla för våra återförsäljare att hitta uppdaterad information om våra produkter och
snabbt kunna lämna ett pris till kunden m h a digitala verktyg och
system.”
”Att samla information från olika system till en gemensam databas,
och från denna databasen dra slutsatser hur kunderna använder
våra produkter. Detta har bidragit till att vi bättre har kunnat
erbjuda våra kunder den service de efterfrågar och på så sätt har
vi skapat nya affärsmöjligheter för oss som ett tillverkande företag.”

En investering för framtiden

växarena 2.0

Tillväxtprogram
Efter en inledande analys deltar du i ett gemensamt
utvecklingsprogram med fokus på digitaliseringens möjligheter.
Innehåll:
• Grundläggande information om Digitalisering
• Internet of Things
• Digitalisering av värdekedjan
• IT-säkerhet
• Molntjänster
• Trådlös uppkoppling
• Resurser som krävs i en digital miljö
• Hur kan man använda sig av Big Data

Vill du utmana dig själv och ditt företag
och ta dig in i framtidens digitala värld?
Det här programmet vänder sig till företag i Kronobergs län som vill öka
sin digitala mognad och ta kommandot över sin digitala satsning.

Mål
• Förståelse för digitaliseringens påverkan på din verksamhet.
• Förståelse för din nuvarande digitala position, nulägesanalys.
• Hitta tillväxtmöjligheter m h a digitalisering.
• Ökad kunskap om vad digitalisering kommer innebära för ditt företag.

Innehåll
Hos de deltagande företag genomförs en analys för att kartlägga nuläget
och den digitala mognaden. Programmet innehåller cirka 6 träffar med olika
teman under 6-7 månader. Under programmet har varje företag tillgång till
individuell coachning vars syfte är att hjälpa till med nödvändiga kontakter,
tips, råd och verktyg.
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