
Rådgivere

Få op til 72.000 kr. (ex. moms) til et digitalt 
vækstforløb, med rådgivning og sparring.

Du kan til enhver tid læse mere om vores rådgivere og  
se listen af rådgivere på www.digitalvækst.dk.

Vil du høre om din virksomhed kan deltage i projektet, 
så kontakt en af vores partnere 

     For at vi kan udvikle os, så skal vi være 
mere konkurrencedygtige og derfor er 
det en nødvendighed at digitalisere sin 
virksomhed. 
- Michael Niemann, Afdelingsleder, Buus Anlægsgartner

y Virksomhedens nuværende digitale niveau og
systemer

y Virksomhedens digitale vækstpotentiale;
strategiske mål og digitaliseringsplan

y Anbefalinger og handlingsplan

y Økonomisk overblik: Hvad vil det koste?
Hvilken vækst vil det skabe?

Det er gratis at deltage

Din virksomhed skal høre til små og mellemstore virksom-
heder, inden for: fødevare-, transport- og logistik-, 
byggeri- og anlægsbranchen, eller bio- og 
cirkulærøkonomi.  

Din virksomhed indgår selv en aftale med en privat 
rådgiver, efter eget valg. Omkostningen til udvikling af en 
vækstplan, bliver refunderet ved afslutningen af 
vækstforløbet. 

Din Digitale Vækstvej
Digitale veje til vækst – vækstplan tilbyder op til 72.000 kr. (ex. moms) til et individuelt vækstforløb 
med en rådgiver, med fokus på hvordan digitalisering kan skabe vækst i din virksomhed.

Jan Boyesen
+45 3333 7488 
jb@maritimecenter.dk

Rasmus Keinicke
+45 6196 3976
keinicke@smvdanmark.dk

Thomas Koed
+45 4188 6626
tko@ehsj.dk

Jacob Diget Møller,
+45 7216 0196 
jdm@danskbyggeri.dk

Stine Mortensen
+45 5076 2729 
stmo@zealand.dk

1 - Afklaring af deltagelse: 
En af projektets partnere besøger din virksomhed, for at præsen-
tere dig for projektet og sammen afdække om I kan have fordel af, 
at deltage i et digitalt vækstplansforløb. 

2 - Valg af rådgiver: 
Det næste skridt er, at du vælger den rette rådgiver for din virk-
somhed. For at gøre det lettere for dig, har vi samlet en liste over 
rådgivere, som du kan vælge imellem på www.digitalvækst.dk.  
Du kan også bruge en anden rådgiver, men så skal du selv  
markedsafdække - læs mere på hjemmesiden. 

3 - Vækstplansforløb: 
Rådgiveren udvikler, på baggrund af jeres sparring, en vækstplan 
til jer, med fokus på løsninger og vækst via digitalisering. Vækst-
planen er central i projektets formål og finansiering, og skal derfor 
være uddybende og følge projektets anvisninger.

4 - Godkendelse og afslutning: 
Den digitale vækstplan godkendes af din virksomhed og  
projektets partnere, og projektet afsluttes. 

5 - Implementering: 
Efterfølgende skal I selvstændigt  arbejde med implementering af 
vækstplanen, og omsætte de konkrete anbefalinger til aktiviteter 
og værdi.

Projektets digitale vækstvej

Stig Andersen 
+45 5137 9285 
stigsirichandersen@gmail.com

Hvordan skaber digitalisering vækst?
Digitalisering og automatisering giver vækst og 
konkurrencefordele – det siger alle erfaringer. Men 
virksomheder kan have svært ved at identificere, hvilke 
digitale indsatser der skal prioriteres, på kort og lang sigt. 
Vækstplansforløbet gør din virksomhed skarpere på, hvor I 
skal investere for at få vækst. Sammen med en privat 
rådgiver, udvikler I en digital vækstplan, som indeholder:


