alisering

pa digit
m
lä
il
t
tt
a
g
a
t
töttar före
Digiresan 2.0 s
sina affärer
la
k
c
e
tv
u
tt
a
i
del
som en naturlig

Digiresan 2.0 är ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att höja mognadsgraden och tillämpningen av digitalisering så
att företagens förmåga inom digitalisering och grön omställning stärks.
Digitalisering står i fokus hela vägen

Alla aktiviteter i Digiresan 2.0 fokuserar på
utveckling av ditt företag med fokus på
digitalisering. Som första aktivitet gör vi
tillsammans en förutsättningsstudie som ligger till
grund för en handlingsplan, följt av löpande
coachning och hjälp av teknikstöd.

För små och medelstora företag

Digiresan 2.0 riktar sig till små och medelstora
företag (max 250 anställda inom företaget/
koncernen) inom tillverkningsindustrin och den
industrinära servicesektorn i Västra Götaland
och Halland.

Du väljer själv ett case att jobba med och vi
kopplar på erbjudanden och resurser utifrån era
behov. Din förändringsvilja är drivkraften i
utvecklingen.

Digiresan 2.0 stöttar inom många områden

Alla våra aktiviteter anpassas efter medverkande
företags utmaningar inom digitalisering. Vi kan
stötta inom många områden som till exempel:
•
•
•
•

Affärssystem
Insamling och bearbetning av data
Visualisering
System och maskinintegration

Du får mycket för pengarna

Utgår från dina behov

Vi utgår ditt företags nuläge och
mottagarkapacitet. Som företag behöver du
avsätta 2-3 personer som deltar i Digiresan 2.0.

Digiresan 2.0 pågår fram till hösten 2023 och det
kostar 3.000 kr + moms för ditt företag att vara
med. Vi lovar att du får mycket för pengarna!

Jag svarar på dina frågor!

Kontakta Pontus om du vill ha mer information om hur ditt företag
kan hoppa på Digiresan 2.0.

Pontus

Pontus Lindström		
pontus@tek.se

070 - 866 04 02		
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Vad kan ett case handla om?

Fokus ligger på att jobba med data, men det är
ditt företags behov som är utgångspunkten. Det
kan till exempel handla om:
•

Digitalisering i produktion.

•

Utveckling av affärsmodell med inriktning mot
digital omställning.

•

Insamling och bearbetning av data för att hitta
de mest hållbara och resurssnåla processerna

•

Möjlighet att tillämpa artificiell intelligens i ditt
företag.

•

Att använda system och maskinintegration för
effektiva informationsflöden.

Bolla gärna dina idéer med Pontus!

Fem samarbetspartners i projektet

Bakom Digiresan 2.0 står Göteborgs Tekniska
College, IDC West Sweden, IUC Halland, IUC
Sjuhärad och IUC Väst. Inom ramen för projektet
erbjuder vi ett brett utbud av aktiviteter för företag
där kompetensutbyte och nätverkande med andra
företag ger extra mervärde och inspiration.

Mer information om Digiresan 2.0

Mer information om projektet finns på vår
hemsida www.digiresan.nu.
Vi finns även på LinkedIn och Youtube.

