Overlever din virksomhed i fremtiden?

Vil du gøre noget ved din virksomhed og sikre overlevelse, så se med her!
Virksomheder er digitalt udfordrede
Flere virksomheder er udfordrede på digitalisering blandt andet grundet kundernes
ændret adfærd. Virksomheder har ikke
formået at omstille sig den verden, som vi
lever i, hvorfor der skal ske en forandring.
Vil du sikre, at I møder jeres kunder, hvor
de er, så skal I deltage i Digital Ledelseskultur. Et forløb, som vi skræddersyer til
virksomheder inden for Dansk, Mode &
Textil.
Hvem kan deltage?
Forløbet er for dig, der ønsker at få inspiration og kompetencer til at følge med
kundernes udvikling. Et krav for at kunne
deltage er, at minimum to medarbejdere
deltager i forløbet, én leder og én nøglemedarbejder.
Tid og sted?
Forløbet starter den 29. august 2019 og
har en samlet varighed på 10 måneder. I
kan enten tilmelde jer forløbet i Herning
eller København.
Pris
Forløbet koster 6.000 kr. pr. virksomhed.

Forløbet har fokus på at udvikle DIN virksomhed:
•
Har du behov for at få inspiration og viden til at løse de
digitale udfordringer, som I står overfor?
•
Har du digitale tiltag, du gerne vil have igangsat?
•
Har du og dine medarbejdere brug for at bliver opgraderet
på det digitale område?
•
Har du behov for tid væk fra forretningen til at arbejde
med nye tiltag og få målrettet sparring på jeres konkrete
udfordringer?
Skab kundeoplevelser
I forløbet stiller vi skarpt på digitalt mindset og kundefokus. Vi
behandler emner som digital strategi, kunderejsen, kommunikation med kunden i centrum og forretningens website/webshop.
Skal du være en af fremtidens vindere?
I hvert forløb er der plads til 15 virksomheder og først til mølle
princippet gælder, så skynd dig at ansøge om at deltage her:
https://digitalledelseskultur.dk/hoermere/.
Vil du høre mere?
Forløb i Herning: Kontakt Annette Agerdal-Hjermind fra
Erhvervsakademi Aarhus på tlf. 7228 6223 eller ahj@eaaa.dk
Forløb i København: Micael Duncan fra KEA Erhvervsakademi
København på tlf. 2910 2019 eller midu@kea.dk

