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stärker vi före
Digiresan är ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden
i syfte att stärka små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och
den industrinära servicesektorn i Västra Götaland och Halland i digitalisering.
Digitalisering står i fokus hela vägen

Alla aktiviteter i Digiresan fokuserar på utveckling av
ditt företag med fokus på digitalisering. Som första
aktivitet gör vi tillsammans en nulägesanalys som
ligger till grund för det individuella arbete ni gör med
våra digitaliseringsexperter. Vidare ingår fyra
kunskapsseminarier, studiebesök och individuell
uppföljning under resans gång.

För små och medelstora företag

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

Effektivt och flexibelt

Att vara med i Digiresan har många fördelar. Analysen
vi gör tillsammans hjälper er att prioritera vad företaget bör göra först men tar även fram en riktning
för kompetensutveckling. Vi är flexibla när det gäller
coachning, tid och plats för alla våra aktiviteter.
Effektivt blir det!

Marie svarar på dina frågor!

Fyra spännande seminarier ingår

Digiresan erbjuder fyra högaktuella seminarier på flera
olika orter vid flera tillfällen under projektets gång.
Två till tre personer från företaget kan delta på våra
seminarier.
•
•
•
•

Artificiell intelligens och Big Data
IoT – Hur påverkar det dina affärer?
Robotisering och automation
Ledarskap i en digital värld

Digiresan stöttar med IT-experter

Alla deltagande företag får 20 timmars individuell
coachning av IT-experter där dessa stöttar inom
till exempel: affärssystem, insamling och bearbetning
av data, visualisering, CAD/CAM, den papperslösa
fabriken, IT-säkerhet, GDPR, säljstöd, Internt of Things,
webbutveckling m.m.

Ni får mycket för pengarna

Digiresan pågår fram till januari 2021 och det kostar
10.000 kr + moms för ditt företag att vara med. Vi
lovar att ni får mycket för pengarna!

Kontakta Marie om du vill ha mer information om hur
ditt företag kan hoppa på Digiresan.
Marie Hult
marie.hult@idcab.se
0500-50 25 21
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Kunskapssemin

Digiresan stöttar inom många områden

Alla våra aktiviteter anpassas efter medverkande
företags utmaningar inom digitalisering och vi kan
stötta inom många områden:
• Affärssystem
• Insamling och bearbetning av data
• Visualisering
• CAD/CAM
• Den papperslösa fabriken
• IT-säkerhet
• GDPR
• Säljstöd
• Internt of Things
• Webbutveckling
Vad behöver ditt företag stöttning i?
Bolla gärna idéer med Marie!

Fem samarbetspartners står bakom projektet

Bakom Digiresan 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

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

