Erhverv i
gadeplan
Morgenmøde om digitalisering via ledelse med Erhverv i
Gadeplan i Randers

ERHVERV I GADEPLAN
MORGENMØDE

09:00-09:10

Velkommen v/ Mette Bræmer-Jensen, Randers City og Jens
Enevold Kristensen, Erhverv Randers

09:10-09:30

Digitalisering - en irritation eller en hjælpende hånd v/ Heidi
Svane, Lifestyle & Design Cluster

09:30-09:50

Hvorfor er det vigtigt med nye kompetencer, og hvilke
resultater kan det medføre? v/ Lise Greve fra Greve Aps

09:50-10:05

Pause og networking

10:05-10:30

Hvilken digital type er du? Test din virksomheds digitale
parathed med vores screeningsværktøj

10:30-10:50

Hvordan forbereder vi os på den digitale transformation? v/
Annette Agerdal-Hjermind og Mette Olsen, Erhvervsakademi
Aarhus

10:50-11:00

Få hjælp til at fremtidssikre din forretning v/ Digital
Ledelseskultur

Det er gratis at deltage og tilmelding skal ske via. link:
https://podio.com/webforms/22215720/1559845

Mette Bræmer-Jensen, citychef@randerscity.dk / 5384 8440
Annette Agerdal-Hjermind, ahj@eaaa.dk / 7228 6223

ER DIN VIRKSOMHED
RUSTET DIGITALT TIL
FREMTIDEN?
Morgenmøde om digitalisering via ledelse med
Erhverv i Gadeplan i Randers
Randers City, Erhverv Randers, Lifestyle & Design Cluster og Erhvervsakademi Aarhus byder
velkommen til morgenmøde om digital omstilling for små og mellemstore virksomheder i
Randers, der ønsker at blive klogere på, hvordan digitalisering ikke kun handler om IT, men i
høj grad handler om ledelse, mind-set og virksomhedens forretningsstrategis overlevelse.
Hiv et par timer ud af kalenderen tirsdag 13. august kl. 9-11 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 og se om digitaliseringsforløbet
Erhverv i Gadeplan skal være startskuddet til at tænke digitalisering ind i din virksomheds
strategi, kultur og forretning. Morgenmødet er tilegnet ejere, ejerledere, nøglepersoner og
ledende medarbejdere i mikro- små og mellemstore virksomheder i Randers

l dette morgenmøde får du svar på spørgsmål som:
Hvorfor skal digitalisering tænkes ind i din strategi?
Hvordan indtænker vi digitalisering i vores nuværende forretning?
Hvordan indarbejder og leder man en digital kultur?
Hvordan skaber vi engagement og forståelse under forandring?
… og meget mere

Digital Ledelseskultur er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU. Bag projektet står projektansvarlig UCL
Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt national projektleder Lifestyle & Design Cluster – de står i
spidsen for et konsortium med en samling erhvervsakademier, erhvervsskoler, universiteter
brancheorganisationer, klynger og innovationsnetværk med flere, som alle har det til fælles, at de har
massiv erfaring med digitalisering og ledelse.
Læs mere om Digitaliseringsforløbet Erhverv i Gadeplan i Randers, som starter op 26. september her:
https://digitalledelseskultur.dk/erhverv-i-gadeplan-randers/

