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Få gratis assistance med ’Data for Food Business’ og
find din fødevarevirksomheds digitale potentiale
Med ’Data for Food Business’ tilbyder vi et forløb, hvor virksomheder
med mellem 10 og 500 ansatte, kan få 20 timers gratis assistance til at
afdække/afklare digitale potentialer i virksomheden, samt en prioritering
og planlægning af 1-2 konkrete aktivitetsorienterede handlemuligheder.

Kontakt

Du får:
20 timers assistance til undersøgelse, afdækning og afklaring af hvilke
digitale potentialer din virksomhed har og prioritering af de 1-2 ”lavest
hængende frugter” med en handlingsorienteret plan for hvad du skal gøre,
hvad det koster og hvilken gevinst du kan forvente. Planen er udformet
meget konkret, så du kan bruge den til at eksekvere de næste skridt.
Måske er der ved projektets afslutning allerede indhentet tilbud fra 1-2
mulige leverandører på projektet, så du er klar til at vælge og gå i gang.
Du skal:
Gennemgå en lille digital selv-evalueringstest, hvor du kvalificerer din
virksomhed til projektet. Efterfølgende skal din virksomhed bruge 20
timer samlet indsats i projektet. I forløbet, skal din virksomhede stille en
beslutningsdygtig medarbejdet til rådighed til at træffe de nødvendige
beslutninger. Du/I skal naturligvis også åbne op og have fortrolighed
med den konsulent, der skal afdække og afklare dine muligheder.

Jan Brinck
Digitaliseringsrådgiver
Mobil: 25 10 23 14
jan.brinck@dimaco.dk

Henvendelse:
Direkte henvendelse til Gyda Bay eller Jan Brinck.
Det med småt:
Du skal være villig til, at dine resultater bliver delt i anonymiseret form.
Sponsoren på dette tiltag er Industriens Fond, der foruden hjælp til digitalisering, også ønsker at overblik over digitaliseringspotentialet i Danmark,
for at kunne sætte effektivt ind i yderligere tiltag. Du vil i projektet modtage en momsfaktura på kr. 2.325,-, der kan modregnes i din salgsmoms.
(Industriens Fond er ikke momsregistreret).
Forløbets skal være afsluttet senest 30. april 2021.
Vi anbefaler at gennemføre på 2-3 måneder.

Gyda Bay
COO, Food Innovation House
Mobil: 61 18 81 85
gb@foodinnovationhouse.dk

