Kickstart din virksomheds
digitale omstilling
7. maj 2019 kl. 15:00-17:00

Gratis gå-hjem-møde
Gladsaxe Kommune, KEA Københavns Erhvervsakademi, CBH Business og Digital Ledelseskultur byder velkommen til et
møde for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at blive klogere på, hvordan digitalisering ikke kun handler om
IT men i høj grad handler om ledelse og virksomhedens strategi.
Hiv to timer ud af kalenderen denne tirsdag, hvor specialister deler deres erfaringer med, hvordan digitalisering kan
løse opgaverne smartere, åbne nye indtjeningsmuligheder eller skabe højere arbejdsglæde. Mød Claus Jønck fra RTT,
der er i fuld gang med opgaven.
Hør, hvordan du kan få hjælp til at skabe en digital ledelseskultur i din virksomhed - så digitalisering bliver midlet til at
nå Jeres mål. På dagen vil du/I få mulighed for at tilmelde jer som en af de 15 virksomheder på forløbet for Digitale
Ledelses Kultur. Du kan også fast-tracke og allerede nu signe ind her: https://digitalledelseskultur.dk/hoermere/.

Audi Gladsaxe lægger hus til arrangementet.
Tid: tirsdag den 7. maj kl. 15-17.
Sted: Audi, Turbinevej 1, 2860 Søborg
Tilmelding til dagen: https://podio.com/webforms/22215720/1559845
Pris: Gratis (No show fee 500kr)
Målgruppe: Ejere, ejerledere, bestyrelsesformænd, nøglepersoner og ledende medarbejdere i mikro, små og
mellemstore virksomheder Digital Ledelseskultur er et program under SMV:digital, der er finansieret af
Erhvervsstyrelsen og EU.

Program:
15.00 – 15.10 Velkommen v/Digital Ledelses Kultur
15.10 – 15.20 Borgmester Trine Græse, Gladsaxe Kommune
15.20 – 15.40 Digitalisering og brug af data til vækst og effektivisering v/ Simon Staack, Emplate
15.40 – 16.00 Hvorfor skal virksomhederne have fokus på digitalisering v/SMV:danmark
16.00 – 16.15 Netværkspause
16.15 – 16.35 RTT – En digitalstrategi i praksis v/Claus Jønck, adm. direktør og formand for Mørkhøj Erhvervskvarter
16.35 – 16.55 Et godt tilbud til dig: Få en plads i programmet Digital Ledelses Kultur v/Micael Duncan, KEA og Dennis
Wollbrink, Ldcluster
16.55 – 17.00 Tak for i dag
Der vil til arrangementet være fotografer tilstede som optager video og tager billeder med henblik på markedsføring af
Digital Ledelseskultur. Ønsker du ikke at være på materialet, skal du henvende dig til arrangøren.

