Forløb

Vækstgruppe

Digitalisering som stærk
katalysator for vækst.
n Hvad kan digitalisering betyde for jeres
virksomhed?
n Hvordan kan digitalisering effektivisere
det kommercielle arbejde?
n Hvordan kan digitalisering skabe vækst
i salget?
Denne vækstgruppe er for dig, der vil have handson værktøjer til at identificere, hvad der giver bedst
mening for jeres virksomhed, og hvordan I kommer
i gang med at eksekvere.
I forløbet kommer du igennem en dynamisk
udviklingsproces, hvor du får værktøjer og viden
mens du arbejder med jeres egen virksomhed som
case. Efter seminarforløbet er du klar til at gennemføre et kommercielt digitaliseringsprojekt.
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Vækstgruppen er for dig som har begrænset erfaring

Pris for deltagelse i 5-dages vækstgruppeforløb
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