
Det koster kun jeres tid. Skal I med?

SKRU OP FOR DIGITALISERINGEN OG 
STÅ BEDRE OVER FOR KUNDERNE 

Styrk din virksomheds digitale  
potentiale og få direkte adgang til 
flere markeder, forretningsmodeller og 
produkter – lokalt, nationalt og  
globalt. Øg din virksomheds værdi  
og mød nye kunder på flere digitale 
platforme. 

MÅLRETTET UDVIKLINGSFORLØB 
Forløbet er gratis og bliver tilrettelagt sammen med 
jer. Som en del af forløbet arbejder I med at udvikle en 
skræddersyet digital udviklingsplan for jeres virksom-
hed. Efter 6 workshops vil I have en klar kurs for,  
hvordan I kan i praksis kan implementere jeres nye  
digitale vej.  

I deltager med 2-3 medarbejdere i 6 workshops over en 
periode på ca. 9-12 måneder. Det koster kun jeres tid. 
Herudover får I:

•  Screening af virksomhedens digitale modenhed med 
henblik på at skræddersy indholdet af forløbet

•  Individuelt udviklingsforløb, hvor I arbejder i praksis 
med et konkret, digitalt udviklingsprojekt til jeres  
virksomhed

•  Individuel sparring med videnspersoner fra  
Erhvervs akademi Sjælland 

•  Mulighed for involvering af studerende fra uddannel-
serne markedsføringsøkonom, multimediedesigner og 
digital konceptudvikling.  

•  Netværk og sparring med de øvrige deltagervirksom-
heder

LÆS MERE PÅ 

EASJ.DK 



FØLGENDE EMNER ER EN DEL AF FORLØBET PÅ 
ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND
Vi kommer omkring potentialet og udfordringerne ved 
e-handel, strategisk salg, digitale kundeoplevelser samt 
de nye forretningsgange, der åbner sig for jer.

•  Digitalisering med kunden i centrum
•  Den digitale handlingsplan
•  Data i praksis
•  E-handel
•  Online kommunikation

Alle workshops afholdes på Erhvervsakademi Sjælland i 
Slagelse

DIN DIGITALE VEJVISER
Alle dage fra klokken 8:30-14:00

Workshop 1:  Torsdag d. 14. juni  2018
Workshop 2:  Torsdag d. 6. september 2018
Workshop 3:  Torsdag d. 8. november 2018
Workshop 4:  Torsdag d. 7. februar 2019
Workshop 5:  Torsdag d. 11. april 2019
Workshop 6:  Torsdag d. 13. juni 2019

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt projektleder Morten Evald, moev@easj.dk, 
50 76 28 50. 

Du kan også læse mere på digitalvækstkultur.dk, 
hvor du også kan tilmelde dig direkte.  

Læs mere på easj.dk

FORLØBETS TRE TRIN

1
DIN VIRKSOMHEDS 

DIGITALE HANDLINGSPLAN

Vi tager udgangspunkt i din 
virksomheds behov. Vi hjælper 

dig med at overskue og prioritere 
din virksomheds digitale 

udviklingspotentiale.

2
FÅ VÆRKTØJERNE TIL 
AT UDVIKLE DIGITALE 

LØSNINGER 

Du får mulighed for at arbejde 
med din virksomheds digitale 
udviklingspotentiale i praksis.

3
OMSÆT DIN NYE VIDEN 

TIL PRAKSIS

I et testforløb får du mulighed 
for at udfolde din virksomheds 
potentiale. Vi stiller studerende 
til rådighed, så du kan afprøve 

handlingsplanen i praksis. 

DIGITAL VÆKST 
        - TIL DIG OG DIN VIRKSOMHED

Følgende emner er en del af forløbet på  
Erhvervsakademiet Lillebælt:

• Digital Branding af jeres virksomhed

• Kommunikations- og markedsføringsstrategi

• Digital Markedsføring og brug af data

• Introduktion til digitale værktøjer og teknikker og brug heraf

• Strategi og roadmap til jeres digitale rejse

Vi lægger vægt på opbygning af kompetencer til brug for jeres videre vækst,  

og tilrettelægger forløbet sammen med jer.

Læs mere på digitalvækstkultur.dk eller ring direkte til vores regionale  

projektleder Maria Tipsmark på tlf. 29 72 03 40.

Vi glæder os til at høre fra jer!

DEN EUROPÆISKE UNION

Den europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid
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