ER DIN VIRKSOMHED RUSTET DIGITALT TIL
FREMTIDEN?

LIVSSTILSBRANCHEN
MÅ IKKE SCORE
BUNDKARAKTER I
DIGITALISERING
OPLEVER DU ET STIGENDE PRES FOR DIGITAL OMSTILLING?

GÅ-HJEMMØDE MÅLRETTET VIRKSOMHEDER I MODE, MØBEL,
SMYKKE & INTERIØR BRANCHEN.
FÅ INSPIRATION OG NY VIDEN TIL AT GRIBE DIGITALISERING AN

13. juni 2019 i Herning
Kl.: 14:00-17:00
Hør virksomheder i branchen og eksperter på
området fortælle hvordan de kom videre med
deres digitale transformation

DIGITAL LEDELSESKULTUR
I LIVSSTILSBRANCHEN
Gå-hjemmøde i Herning

Dansk Mode & Tekstil, Lifestyle & Design Cluster og Erhvervsakademierne i Aarhus og København byder
velkommen til gå-hjemmøde 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, mindset og virksomhedens strategi.
Hiv et par timer ud af kalenderen torsdag 13. juni i Herning og hør flere virksomheder fortælle om, hvordan de
med digitalisering har åbnet op for nye indtjeningsmuligheder og skabt resultater direkte på bundlinjen med
digitale indsatser.
Kom og se om SMV:digital-projektet Digital Ledelseskultur skal være startskuddet til at tænke digitalisering ind i
din virksomheds strategi, kultur og forretning.

Målgruppe: Ejere, ejerledere, nøglepersoner og ledende
medarbejdere i mikro- små og mellemstore virksomheder
Tid:
Sted:

Torsdag den 13. juni kl. 14:00-17:00
Dansk Mode & Tekstil, Birk Centerpark 38,
7400 Herning

Tilmeld
Via linket - det er gratis at deltage
https://podio.com/webforms/22215720/1559845
Spørgsmål Annette Agerdal-Hjermind
ahj@eaaa.dk / 7228 6223

Til dette fyraftensmøde får du svar på spørgsmål som:
Hvad er digitalisering i livsstilsbranchen?
Hvorfor skal digitalisering tænkes ind i virksomhedens strategi?
Hvor i forretningen kan digitalisering være en løsning?
Hvordan kommer man videre med digitalisering?
Hvordan indarbejder og leder man en digital kultur?
Hvordan skaber vi engagement og forståelse under forandring?
… og meget mere

LIVSSTILSBRANCHEN MÅ IKKE
SCORE BUNDKARAKTER I
DIGITALISERING
13. juni Herning kl. 14:00-17:00
14:00-14:10

Velkommen v/ Digital Ledelseskultur

14:10-14:30

Digitalisering skal hjælpe eller overvælde v. Dansk
Mode & Textil

14:30-14:45

Hvorfor digitalisering er vigtig for din forretning og
hvordan v. Annette Agerdal-Hjermind, EAAA

14:45-15:10

Espresso-pause og networking

15:10-15:40

Digital omstilling kræver mod: Marie Kronborg,
Head of Digital, Kvadrat A/S

15:40-16:10

Digital transformation med kunden i fokus: Michael
Gade, Marketing Director at JYSK

16:10-16.30

Hvordan startede vores digitale rejse, op og nedture
og succes med digitalisering v. Søren Andreassen,
direktør ISAY Clothing

16:30-17:00

Få hjælp til at fremtidssikre din forretning
Tak for i dag

