
 

 

 

 

Overlever din virksomhed i fremtiden? 
Digitale kompetencer til din virksomhed gennem Digital Ledelseskultur 

 
Virksomheder er digitalt udfordrede 
Flere virksomheder er udfordrede på digitalisering 
f.eks. grundet kundernes ændrede adfærd. Mange 
virksomheder har ikke en strategi for hvordan den 
skal agere og få samspil mellem forskellige digitale 
tiltag. 
 
Måske fik I heller ikke del i den seneste pulje fra 
SMV:digital, så er Digital Ledelseskultur et godt 
alternativ (også gennem SVM:digital under 
Erhvervsstyrelsen). 
 
Hvad er Digital Ledelseskultur?  
Digital Ledelseskultur er et kompetenceudviklende 
forløb, der viser dig værdien af digitalisering, skub-
ber dig i gang og kompetenceudvikler dig, så du 
efter endt forløb selv kan fortsætte den digitale 
rejse. 
 
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 igansat? 
• Har du og dine medarbejdere brug for at blive 

opgraderet på det digitale område? 

• Har du lyst til at arbejde med nye tiltag og få 
målrettet sparring på jeres konkrete udfordrin-
ger? 

 
Hvem kan deltage? 
Forløbet er for dig, der ønsker at få inspiration og 
kompetencer til at være på forkant med udviklin-
gen. Det er et krav, at min. to personer pr. virksom-
hed deltager i forløbet, én leder og én nøglemedar-
bejder. 
 

Pris 
Forløbet koster blot 6.000 kr. pr. virksomhed, 
da projektet er finansieret af EU’s Socialfond.  
 
Hvornår  
Forløbene starter løbende og har en samlet 
varighed på 10 måneder og varierer mellem 
workshops og hjemmearbejde. I hvert forløb 
vil der være plads til 7-10 virksomheder. 
 
Hvor? 
I kan tilmelde jer generelle forløb, tema- eller 
branchespecifikke forløb. Der oprettes nye 
forløb i takt med, at der tilmeldes virksomhe-
der. Forløbene bliver tilrettelagt og skrædder-
syet til virksomhederne af erhvervsakademi-
erne rundt om i landet. 
 
Hør mere på webinar d. 18. august 2020 
Tilmeld jer Dansk Erhvervs webinar den 18. 
august 2020, kl.9.00-10.00, hvor Mogens 
Bjerre, lektor hos CBS og Dennis Wollbrink fra 
Lifestyle & Design Cluster fortæller om mulig-
heder og forløb gennem Digital Ledelseskultur. 
Susanne Søvsø salgschef fra Gustaf Fagerberg 
vil fortælle om deres forløb. Der vil også blive 
mulighed for at stille spørgsmål. 
 
Tilmeld dig webinaret 
 
Vil du høre mere? 
Kontakt projektleder Dennis Wollbrink fra 
Lifestyle & Design Cluster på tlf. 5194 4012 
eller Dennis@ldcluster.com.  
 
Læs mere om projektet. 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.danskerhverv.dk/kurser-og-events/udvikling-og-vakst-via-digitale-medier/
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