
           
   

 

INVITATION 

 
Fælles bustur til digitaliseringsmesse i Odense 

 

Ingen virksomhed kan i dag komme udenom den 

digitale agenda. Mulighederne ved at implementere 

digitale processer i ens organisation kan lede til 

effektivisering, innovation, produktudvikling og 

vækst. 

 

Alt sammen faktorer, som kan være med til at styrke 

din virksomheds konkurrencedygtighed på markedet. 

Det kan være sværere at digitalisere ens virksomhed, 

end det umiddelbart lyder. Til gengæld kan effekten 

være større, end du måske tror.  

 

IT-Branchen er gået sammen med Dansk Erhverv, 

Erhvervsstyrelsen og Kommunernes Landsforening 

om at arrangere Erhvervsdigitaliseringsmessen 2019.  

 

Næstved Erhverv, Business Faxe, Slagelse 

Erhvervscenter og Kalundborg Erhvervsråd 

arrangerer en gratis tur til messen inkl. transport til- 

og fra Odense.  

 

 

 

 

 

DATO 

Fredag den. 4 oktober 2019 

 

PRIS 

Gratis 

No show-fee kr. 500,- 

 

TILMELDING 

Senest den 30. september 2019 

https://www.fritilmeld.dk/digita
liseringsmesse 

 

SPØRGSMÅL 

Dennis Thyssen, Næstved Erhverv 

på 55 88 52 48 eller 

dlt@naestvederhverv.dk 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.fritilmeld.dk/digitaliseringsmesse
https://www.fritilmeld.dk/digitaliseringsmesse
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Dette kan du opleve på digitaliseringsmessen 
 
Mere end 10 inspirerende oplæg fra topledere i erhvervslivet 

En række af erhvervslivets topledere vil fortælle om deres virksomheders strategiske vækst 

med digitalisering som omdrejningspunkt. Der er fem scener, hvor du dagen igennem kan 

høre oplæg fra C20 virksomheder og vækstgazeller.  

 

Mød og netværk med mere end 100 leverandører 

Dansk erhvervsliv mangler et overblik over mulighederne for digitalisering. Det får du samlet 

her, med mere end 100 af erhvervslivets it-leverandører. I samarbejde med erhvervslivets 

brancheforeninger, arrangeres guidede ture i messeområdet, med besøg hos de 

virksomheder og løsninger, der er særligt relevant for netop dit forretningsområde.  

 

Netværk med mere end 500 af erhvervslivets ledere 

Messen vil være den oplagte mulighed for at netværke med nogle af branchens største 

forandringsskabere og initiativtagere og giver dig mulighed for at søge inspiration og få viden 

om, hvordan andre virksomheder har arbejdet med digitalisering. 

 

Få gode råd og vejledning om rådgivning og finansiering 

Du vil på messen også have mulighed for at høre oplæg fra bl.a. erhvervsministeren, KL, IT-

Branchen m.fl. som vil give et samlet overblik over rådgivning eller finansiering, så din 

virksomhed kan blive klar til den digitale omstilling. 

 

Program og tidsplan 

 

• Busafgang kl. 07.45 fra Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.  

• Ankomst kl. 08.30, Bilka Slagelse - Idagårdsvej 1, 4200 Slagelse 

• Afgang fra Slagelse kl. 08.35 

• Ankomst Odense Congress Center med ankomst senest kl. 09.50 

• Messen starter kl. 10.00 

• Messen slutter kl. 15.00 

• Afgang fra Odense Congres Center kl. 15.15 – med stop ved Bilka Slagelse og 

Rådmandshaven. 

• Forventet ankomst til Bilka, Slagelse kl. 16.15 

• Forventet ankomst til Rådmandshaven, Næstved kl. 17.00 

Læs mere om hele messens program her: (tilmeld dig IKKE direkte til messen, hvis du 

ønsker at deltage i busturen. Adgang til messen er allerede inkluderet i vores fælles bustur) 

https://my.eventbuizz.com/event/digitaliseringsmesse-for-dansk-

erhvervsliv/detail?source=partners 

 

Praktisk info 

 

Deltagelse er gratis med et no show-fee på kr. 500,- 

 

Tilmeldingen sker efter ”først til mølle”-princippet. Pladserne er forbeholdt virksomheder fra 

Næstved, Faxe, Slagelse og Kalundborg kommuner.  
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