
Hvordan finder man rundt i de mange digitale muligheder?  
Hvad skal man prioritere?  
Og hvordan får man succes med digitalisering?
 
Få adgang til 6 workshops med lokale it-rådgivere, 2 timers gratis 1:1 rådgivning og hjælp til 
at søge tilskudsmidler.

Forløbet har et praktisk fokus, og vi hjælper din virksomhed fra den indledende behovs-
afdækning til, at du kan få implementeret det i din virksomhed. 

I samarbejde med Erhvervshus Sjælland og it-rådgivere fra Synergi Reklamebureau  
Webbureau, Speak Media, IT Operators ApS, Hansen Digital og Holder 100 ApS – inviterer 
Næstved Erhverv virksomheder til et eksklusivt digitaliseringsforløb – hvor man kan designe 
sit eget forløb ud fra ens individuelle ønsker og behov. 

Sammen ønsker vi at tage temperaturen på din virksomheds digitale potentialer og hjælpe  
dig videre, så du kan styrke din digitale kommunikation, hjemmeside, salg, de interne 
arbejds gange og driften i virksomheden. 

DIGITALISERINGSFORLØB 
HAR DIN VIRKSOMHED STYR PÅ  
DE DIGITALE MULIGHEDER? 



Design dit eget  
digitaliseringsforløb
Du kan frit vælge at deltage i følgende workshops:

1# Det digitale fokus 
Identificer din virksomheds digitaliseringsstadie, kortlæg dine behov 
og prioriter evt. nye digitaliseringstiltag.

Dato for afholdelse: tirsdag 6. september kl. 08.00-12.00

2# Den digitale strategi 
Få hjælp til at lave en plan, der kan styrke digitaliseringen i din 
virksomhed.

Dato for afholdelse: tirsdag 20. september kl. 08.00-12.00.

3# Digital markedsføring
Hvordan får man succes med digital markedsføring? Og hvilke 
platforme og kanaler skal man fokusere på? Få gode råd, inspiration 
og viden. 

Dato for afholdelse: torsdag 22. september kl. 08.00-12.00

4# Den gode hjemmeside og online salg
Hvad kendetegner en god hjemmeside? Og hvordan får man en 
hjemmeside til at skabe trafik og salg? 

Dato for afholdelse: tirsdag 27. september kl. 08.00-12.00

5# Effektivisering med it 
Vi sætter fokus på, hvilke it-løsninger der kan optimere driften i din 
virksomhed. Det kan både være gennem tekniske integrationer eller 
nye it-løsninger. 

Dato for afholdelse: torsdag 29. september kl. 08.00-12.00

6# Gode råd til køb og implementering  
af it
Hvordan finder man den rette leverandør, bureau eller samarbejds-
partner, når der skal købes nye it-løsninger? Og hvordan får man 
det maksimale ud af investeringen?

Dato for afholdelse: tirsdag 11. oktober kl. 08.00-12.00

Målgruppe
Ejerledede virksomheder der har mellem 3-50 
ansatte og som har eksisteret i mere end 3 år

Tilmelding 
Du tilmelder dig på Næstved Erhvervs hjemme-
side:  www.naestvederhverv.dk/arrangementer/
digital/

Der er et begrænset antal pladser på alle 
workshops. Tilmelding sker efter først til 
mølle-princippet.

Pris 
Prisen er non-profit 500 kr. inkl. forplejning.

Udbytte
1.  Deltagelse i forløbet - hvor du frit kan vælge 

deltagelse i alle (ledige) workshops.

2.  Mulighed for to timers gratis 1:1 rådgivning 
med digitaliseringseksperterne.

3.  Hjælp til at søge projektstøtte og tilskuds-
midler.

Der er et begrænset antal pladser på alle 
workshops. Tilmelding sker efter først til 
mølle-princippet. 

Spørgsmål

Kontakt erhvervskonsulent  
Dennis Thyssen på 5588 5248 eller  
dlt@naestvederhverv.dk 

https://naestvederhverv.dk/arrangementer/digital/
https://naestvederhverv.dk/arrangementer/digital/

