
DAG 2

Vekstverksted
Hvordan påvirker løsningen eksisterende 
forretningsmodell i din virksomhet, og hvilken læring 
kan hentes fra andre bransjer? Hva som må endres i din 
virksomhet for å realisere det nye konseptet?

Strategiverksted
Her jobber vi med å å utvikle reelle og robuste 
framtidsscenarier og å jobbe med tiltak for din egen 
virksomhet.

VARIGHET: To dager - to uker mellom

STED: Mandal

DATOER: 25. september og 9. oktober.

FORBEREDELSER: Digitale teknologier (Mini-kurs i app) 

PRIS: 15.000,- pr pers

PRIS ETTER OMSTILLINGSMOTOR: 4.500,- pr pers*
Prisen inkluderer kaffe/te, lunsj og forfriskninger.
*Prisen forutsetter godkjent søknad fra Næringshagen til Innovasjon Norge gjennom 
Omstillingsmotor. Dette er en forutsetning for at programmet gjennomføres. Les mer her: 
www.omstillingsmotor.no

Som leder eller beslutningstaker i 
bedriften ser du et behov for omstilling 
for å skape økt kunde- og 
forretningsverdi i den digitale tidsalder. 
DigitalNorway har sammen med noen av 
Norges ledende miljøer innen 
digitalisering utviklet et program som 
gjør din bedrift bedre rustet til denne 
omstillingen. I programmet vil du få en 
smakebit på; 
› Hva er fremtidens digitale teknologier og trender?

› Hvordan sikrer du økt kunde- og
forretningsverdi gjennom nye
arbeidsformer?
› Hvordan utvikler du strategier som er robuste
nok i et digitalt og uforutsigbart
forretningslandskap?

Programmet leveres til 12 utvalgte 
bedrifter i Vest-Agder denne 
høsten. Meld deg på innen 31.08!
Vi setter inn ressurser og forbereder programmet ut fra hvilke bedrifter som 
melder seg på, og gjør derfor oppmerksom om at påmelding er bindende.

PÅMELDING Hilde Tallaksen -  hilde@naringshagen.no  innen 31.08.18

INVITASJON

DIGITALISERING FOR 
LEDERE

For ledere i små og mellomstore 
bedrifter

DAG 1

Teknologi og mulighetsrommet
Hva er de viktigste digitale trendene fremover? 
Presentasjon av beste praksiser og utfordringer fra ulike 
bransjer

Kundeverksted
Fokus på kundebehov og idéutvikling rundt hvordan du 
kan skape økt verdi for kunden ved hjelp av ny 
teknologi. Videre jobbes det med hvordan du tar ideene 
videre til prototyping og skissering av løsning.

Arbeid mellom samlingene: Digital modenhet-test og testing 
av eget konsept


