
Ett inspirerande utvecklingsprogram som riktar sig till underleverantörer och företag inom 
tillverkningsindustrin som vill växa! Det erbjuds träffar med föreläsningar, studiebesök och 
erfarenhetsutbyten och dessutom ingår individuell rådgivning och möjlighet att följa med på 
en avslutande studieresa till Tyskland.  

UPPLÄGG
Fysiska träffar kl 9-15 ca var tredje vecka hos deltagande företag eller på konferensanläggning. 
Varje träff innehåller föreläsning, erfarenhetsutbyte, lunch och studiebesök. Datum planeras i samråd med 
deltagarna efter första träffen men uppstartstillfället är den 20 oktober kl. 9-15 i Växjö.

STUDIEBESÖK
I samband med träffarna görs studiebesök hos ett urval av deltagande företag alternativt hos andra 
företag som kan tjäna som inspiration eller föredöme.

INDIVIDUELL RÅDGIVNING 
Erbjuds till de deltagande företagen inom alla de områden som tas upp i programmet. Konsulterna som 
upphandlas ska inte endast leverera en föreläsning utan de ska också kunna leverera 1-2 timmar 
individuell rådgivning till de företag som har sådana behov. 

STUDIERESA 
Som tillägg erbjuds en 4-dagars studieresa till Tyskland för 
att titta på World Class manufacturing och Industrie 4.0. 
Studieresan är frivillig och görs i samverkan med Enterprise 
Europe Network under våren 2022.
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KONTAKTUPPGIFTER 

Vid frågor kontakta projektledare 
Cecilia Wickström, 0470-70 74 05
cecilia.wickstrom@almi.se

DELTAGARAVGIFT
8.000 kr ink. moms. Kostnader för studieresan tillkommer och beräknas till ca 12 000 kr per 
person. 

Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad och resterande kostnader betalas av Almis 
projekt FramgångsHubb som finansieras av ERUF, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, 
flera regioner och flera Almi-bolag.

PROGRAMMETS INNEHÅLL

• Ingen kan vara bra på allt! - Vad vill vi vara kända för? - Uppstart 20 oktober
• Din affärsmodell och ekonomi
• Digitalisering i Industrin - att ta tillvara möjligheterna 
• Utnyttja ditt affärssystem till fullo
• Hur lyckas du som chef?
• Arbetsrätt - tuffa beslut
• En inköpsstrategi - är det värt besväret?
• Avtalsvillkor vid inköp och försäljning
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