Är din a ärsmodell konkurrenskraftig i en turbulent tid?
- En workshop som guidar från ord till handling i Ert digitala arbete
Just nu är vi inkastade i en turbulent tid där det digitala är ett faktum och många organisationer
befinner sig i kris. Digitaliseringen är en del av vår vardag och vår framtid, men långt ifrån alla
organisationer har trots det en plan för hur de ska jobba med den digitala transformationen.
Frågeställningen kan kännas allt för stor och komplex, och det kan därför vara svårt att påbörja
arbetet. Har ni koll på er tillväxtstrategi på 1-5 års sikt? På vad era konkurrenter i branschen
gör? På var ert önskvärda läge är om 3-5 år? Och hur detta ska gå till i en digital omvärld?
Med anledning av nuvarande krisläge kan då tiden vara helt rätt för att höja blicken och utveckla
verksamheten med en strategi för den kommande tiden som är både hållbar och lönsam med
hjälp av digitaliseringen.
I snart tio år har Hello Future arbetat med att hjälpa organisationer med sin digitala omställning
på ett sätt som ger företagen direkt affärsnytta. Bl. a. har Hello Future hjälpt TMF skapa en
tydlig bild på vilka krav och förväntningar medlemsföretag kan komma ha på organisationen på
sikt samt en färdplan för att säkerställa att man når dit i tid. Ett arbete som inte bara genererat
ett visionsarbete och en roadmap, utan som också gjort att TMF nu tagit första steget och gett
sig ut på färden.

Hello Future kan nu erbjuda alla TMF:s medlemmar en liknande workshop till ett rabatterat pris
under en begränsad tid. Under 5 tillfällen kommer ni att arbeta digitalt med föreläsningar och
arbetsträffar där ni efter avslutad workshop får med er;
·

En samsyn kring hur digitaliseringen skapar affärsnytta, här och nu och på lång sikt

·

En visuell digital framtidsvision av er verksamhet

·

En tydligt dokumenterad färdplan så ni kan gå från ord till handling i ert
digitaliseringsarbete som nästa steg

Hur:

Workshopen sker digitalt med ett team från Er verksamhet, förslagsvis
ledningsgruppen, samt med ett team från Hello Future

När:

Enligt överenskommelse (först-till-kvarn principen på tillgängliga tider)

Pris:

49 000 kr för TMF:s medlemmar (ordinarie pris 65 tkr), gäller fram till den 31 augusti
2020

Kontakt:

Camilla H. Lindh på camilla@hellofuture.se eller 0910-73 95 25 / 070-55 77 244
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