
Kursus i afdækning af 
digitaliseringspotentiale
På kurset lærer du, hvordan din virksomhed afdækker, hvilke digitaliseringsmu-
ligheder, der kan skabe vækst. Mulighederne og potentialet er forskelligt fra 
virksomhed til virksomhed, men metoden til at identificere, hvor potentialet er 
størst for den enkelte virksomhed,  er den samme. 

Udbytte for deltager og for virksomhed:

I får en velgennemprøvet og hurtig metode til at afdække digitaliseringspotentialer
Deltageren får på kurset gennemgået metoden via eksempler og praktiske opgaver. Målet er, at deltageren selv efter-
følgende kan benytte metoden til på kort tid at finde frem til, hvor det største potentiale er for netop jeres virksomhed.

I får skabeloner og værktøjer til at lave den nødvendige research
En stor del af arbejdet med potentialeafdækning handler om at få kortlagt sammenhængen mellem produkter, kunde-
behov og digitaliseringsmuligheder. For at kunne identificere disse sammenhænge, har vi udviklet en række metoder, 
skabeloner og værktøjer, som deltageren får med hjem til brug i virksomheden.

I får en overodnet køreplan for, hvordan I griber implementeringen an, så I lykkes
En potentialeafdækning er en vigtig forudsætning for at lykkes med et digiliseringprojekt. Lige så vigtigt er det dog at 
få implementeret den valgte løsning. Som en del af kurset kommer vi derfor også med en overordnet plan til, hvordan I 
sikre en succesfuld implementering.

Målet er, at I med potentialeafdækningen får et forretningsmæssigt velfunderet grundlag, hvorpå I kan træffe en 
beslutning omkring jeres investeringer i digitale løsninger.

Eksklusivt workshopforløb - hvis I er flere fra samme virksomhed
Er I flere, og vil I gerne hurtigt i gang, så overvej i stedet at booke et eksklusivt workshopforløb. På 3 halve dages workshops 
kun for jer, guider vi jer gennem hele potentialeafdækningen. Ud over en færdig potentialeafdækning, deler vi vores erfaring 
og viden om de teknologier og leverandører, der kan være relevante for netop jer. Prisen for et eksklusivt workshopforløb er 
29.200 kr. ekskl. moms. Ring på 93 950 955 eller skriv til os på info@house2succeed.dk for yderligere information.

Kursusholder
Malene Jordt Andersen har gennem de sidste 20 år arbejdet med strategiudvikling, digitalise-
ring og implementering og er godkendt som uvildig rådgiver af Erhvervsstyrelsens tilskuds-
ordning ”smv:digital”. Det unikke med Malene er, at hun både har meget stor indsigt i forret-
ningsudvikling kombineret en sin evne til at forstå fordele og ulemper ved de mange forskellige 
teknologiske muligheder, der findes. 

Effekten er, at digitalisering kan blive et konkurrenceparameter jer og jeres fremtidige vækst.
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Sådan foregår det
Kurset består af 1 dags undervisning og træning samt 2 timers individuel opfølgning og sparring. Efterfølgende vil der natur-
ligvis være et eksekveringsarbejde i forhold til at lave research og gennemføre interne workshops med ledelse m.fl.

Pris:  7.400 kr. ekskl. moms

Datoer: Se kommende kursusdatoer på house2succeed.dk/?????


