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Vi investerer i din fremtid

D I G I TA L E VE JE T IL VÆK ST
VÆK S T PLA N

Digital vækstplan
- din vej mod vækst
Digitalisering og automatisering skaber vækst - det har 30 små og mellemstore virksomheder allerede erfaret. Få op til 90.000 kr til rådgivning og udvikling af digital vækstplan.

Farvel til excelark og adhoc løsninger
Virksomheden Primoreels, der producerer avancerede låg til yoghurtprodukter, har
brugt Digitale Veje til Vækst til digitalt at geare sig til mere eksport. Projekt- og kvalitetskoordinator Christoffer Aarslew fra Primoreels forklarer:
”Vi har det klassiske problem for en mindre virksomhed: Vi er vokset og vokset, har bygget på vores systemer og løst det med Excel, men pludselig er det slet ikke tilstrækkeligt.
Samtidig mærker vi de digitale krav på nærmarkederne tydeligere. Det hele er bare blevet
meget mere komplekst, og det stiller krav til vores digitalisering”
Med hjælp fra en rådgiver fra Digitale Veje til Vækst fik virksomheden lavet en
vækstplan, der primært betyder farvel til Excel-ark og ad hoc-løsninger og goddag til
en fuldt integreret ERP-løsning. Ambitionen er at implementere store dele af vækstplanen i løbet af 2020.

Kort om projektet
Digitale Veje til Vækst - Vækstplan er et projekt støttet af EU’s Regionalfond og har til formål at styrke små- og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering, automatisering
og innovationsevne. 30 virksomheder har allerede deltaget, og der
meldes om en klar forventning om øget omsætning, øget eksport og
ansættelse af nye medarbejde.

Din virksomhed indgår selv en aftale med en privat rådgiver efter
eget valg - vi har også samlet en liste af rådgivere, du kan vælge ud
fra, find den på www.digitalvækst.dk.

Udvikling af din vækstplan
Digitalisering og automatisering giver vækst og konkurrencefordele
– det siger alle erfaringer. Men virksomheder kan have svært ved at
identificere, hvilke digitale indsatser der skal prioriteres på kort og
lang sigt. Vækstplansforløbet gør din virksomhed skarpere på, hvor I
skal investere for at få vækst. Sammen med en privat
rådgiver udvikler I en digital vækstplan, som indeholder:

Kontakt - kom igang idag
Tag kontakt til en af vores konsulenter:

•
•
•
•

Virksomhedens nuværende digitale niveau og systemer
Virksomhedens digitale vækstpotentiale; strategiske mål og
digitaliseringsplan
Anbefalinger og handlingsplan
Økonomisk overblik: Hvad vil det koste? Hvilken vækst vil det
skabe?

Kom godt igang
For at deltage i projektet skal din virksomhed have mellem 4 og 250
medarbejdere, være danskejet med CVR i Region Sjælland.

Deltagelse i projektet er gratis - omkostningen til udvikling af en
vækstplan bliver refunderet ved afslutningen af vækstforløbet. Du
kan modtage op til 90.000 kr (ex moms).

Erhvervshus Sjælland:
Randi Terp - 5372 7199 - rte@ehsj.dk
LO-Skolen:
Stig Andersen - 5137 9285 - stig@loskolen.dk
SMVdanmark:
Rasmus Keinicke - 6196 3976 - keinicke@smvdanmark.dk
Maritime Development Center:
Jan Boyesen - 3333 7488 - jb@maritimecenter.dk
Dansk Byggeri:
Jacob K. Rasmussen - 2444 6785 - jkr@danskbyggeri.dk
Du kan også læse mere på vores hjemmeside
www.digitalvækst.dk

