
Ta chansen att delta! 
Kickstart bidrar till resan mot en framgångsrik och lönsam 
digitalisering. Kickstart Digitalisering stöttar små- och medelstora 
industri- eller industrinära företag i sin digitaliseringsresa – oavsett 
var på resan Ni befinner Er. Syftet är att ge Er insikt och inspiration 
för att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen 
innebär. Genom stöd och samverkan med andra företag får Ni hjälp 
att hitta sätt att stärka Era affärer och identifiera Era möjligheter till 
nya kunder och marknader. 93 % av deltagarna i Kickstart anser att 
de har fått nya idéer om sitt företags möjligheter inom digitalisering

 

Anmälan 
Vänligen uppge mailadress, namn, företagsnamn, mobilnummer och 
eventuell specialkost i ett mail till:  
johan.skogstrom@iucstalverkstad.se. Seminariet är kostnadsfritt och 
vi bjuder på frukost, lunch och fika under dagen. Adressen är Östra 
Mark på Örebro Universitets Campus (konferensrum Ö201) i Örebro. 
Vi förbehåller oss rätten att debitera 1000 kr i avbokningsavgift om 
ett företag avbokar sitt deltagande i Kickstart mindre än 48 timmar 
innan inplanerad Kickstart alternativt helt uteblir.  Vid övriga frågor 
kontakta:  
Johan Skogström, 072-203 11 12 
johan.skogstrom@iucstalverkstad.se

INBJUDAN

Workshops kring digitalisering
Datum och tid: 17/10 kl. 9-16 och 6/11 kl. 9-15.
För bäst nytta av Kickstart ser Vi gärna att 2-3 personer i ledande 
befattningar deltar. Under Kickstart får Ni arbetsuppgifter för att 
påbörja Er interna process. Besök kickstartdigi.se

Kickstart
Digitalisering

Vad kan ni göra för att stärka 
konkurrenskraften och öka 

lönsamheten med hjälp av digitalisering?  

Vad innebär digitalisering för just Er?
Vad kan Ni som företag göra för att stärka konkurrenskraften och 
öka lönsamheten med hjälp av digital teknik?  Nå nya marknader 
och kunder? Effektivisera arbetet och ha en modern och hållbar 
produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv samt erbjuda en 
attraktiv arbetsplats?

Dag 2
6 november

kl. 9 - 15

Dag 1
17 oktober
kl. 9 - 16
Örebro
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