Få sponseret din produktionsvirksomheds digitale udvikling
DKPU og Industriens Fond har indgået et projektsamarbejde. Samarbejdet skal sætte turbo på
forretningsudviklingen og øge konkurrenceevnen hos flere mindre produktionsvirksomheder i Danmark.
DKPU organiserer og udfører en række aktiviteter som Industriens Fond er med til at finansiere.
Derfor er mange af aktiviteterne gratis eller tilbydes på meget favorable vilkår.

Tilbud finansieret af Industriens Fond

Tilbud delvist finansieret af Industriens Fond

SMV-screening inkl. 20 timer til
målrettet forretningsudvikling

Faglige netværk

Få overblik over din virksomheds uudnyttede potentiale og få identificeret
udfordringer og barrierer der afholder din virksomhed fra at performe endnu
bedre.
Vi gennemgår arbejdsgange og processer i din virksomheds produktion og
administration. Herefter får du en prioriteret liste over de områder der er
mest optimale at effektivisere.
Der er desuden afsat 20 timer til eksekvering på et eller flere af de
anbefalede områder.

Deltag i et af vores to faglige netværk og del erfaringer, successer og
udfordringer med andre fra lignende brancher.
På de tematiserede netværksmøder vil der være nøje udvalgte oplæg,
om hvordan digitalisering og automatisering af processer kan løfte din
produktionsvirksomhed til næste niveau.
Produktionsledernetværket er for værkfører, produktionschefer m.m. Her
vil der være oplæg fra eksperter om hvordan du med de nyeste digitale
værktøjer og teknologier kan optimere produktionen i din virksomhed.

Ekstraordinært

Strategisk Ledernetværk er tiltænk direktører og ejerledere. Her får du
værktøjer der øger din strategiske forståelse for driften. Du får mulighed for
at træde et skridt tilbage og se din virksomhed i et nyt perspektiv.

På grund af situationen med corona tilbyder vi lige nu nogle få gratis
rådgivningsforløb af 50 timer.

I begge netværk lægges der stor vægt på teknologier, som er relevante og
anvendelige for målgruppen - virksomheder op til 50 medarbejdere.

Kontakt os for yderligere info.

For hvert netværk afholdes der 8 møder om året.

”Vi får info om forskellige fonde og tilskudspuljer, som hjælper med at udvikle
virksomheder på vores størrelse, og så hjælper DKPU med at skrive ansøgningen.
Vi er rigtig glade for at være medlem. Vi lægger f.eks. vores opgaver med tekster, grafik og
marketing over til DKPU. Det tror jeg er noget mange andre også kan bruge. Der kommer
hele tiden nye ting på programmet, f.eks. det her produktionsledernetværk, som vi også
skal med til. DKPU rammer rimelig bredt, så er det bare med at vælge det ud som
passer til ens virksomhed.”

Interesseret?
Er du interesseret i et forløb eller andre af
vores aktiviteter, så skriv til os på
info@dkpu.dk eller ring på 70 22 87 22.

Lidt om DKPU

- Martin Nielsen, Jymika A/S

”DKPU forstår virkelig deres medlemmers behov og ønsker. Vi er rigtig glade for den personlige kontakt, vi har med deres rådgivere og den sparring vi har med dem.
De er rigtig gode til at informere om nye tilskudspuljer, der er relevante for os. Vi havde i
hvert fald aldrig fået et forløb igennem genstartNU, hvis ikke det havde været for dem.

DKPU er stiftet og ejet af mindre
produktionsvirksomheder, for at gøre høj
faglig viden praktisk anvendelig og styrke
deres konkurrencekraft.
Vi er et nonprofit kompetencehus med en
pragmatisk og uvildig tilgang til udvikling af
mindre produktionsvirksomheder.

Vi er 100% på at fortsætte hos dem, og vi vil klart anbefale dem til andre.”

- Claus Theilsby, Handy Heat - Dansk Varmekabel A/S

www.dkpu.dk

