DKPU

MINDRE KONSULENTSNAK OG
MERE FOKUS PÅ DET BEDSTE
FOR DIN VIRKSOMHED
VI ER DEDIKERET TIL UDVIKLINGEN AF SMÅ OG
MELLEMSTORE PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER

SMV FABRIKKEN
DKPU F.M.B.A. er et medlemsejet
nonprofit kompetencehus der
styrker virksomheder i de områder
vi selv kalder for SMV fabrikken

Salg og Marketing
Få styr på salget, dine kunder og måden
du præsenterer virksomheden og dine
produkter på.

Indkøb
Få styr på dine leverandører, omkostninger og
sikre at de rette komponenter er på lager til tiden i
den rette kvalitet.

Produktion
I hjertet af virksomheden handler det om godt
håndværk og kontrol over processerne.

Logistik
God logistik skaber tilfredse kunder og en
forbedret bundlinje.

Supply Chain
Når supply chain’en er designet rigtig, skabes
der en klar rød tråd ud mod kunderne og dermed
virksomhedens konkurrencekraft.

Strategi, Organisation og Mennesker
Den rigtige strategi, organisation og besætning
sætter fart på konkurrencekraften og
giver ro i maven.

AUTOMATISERING
Automatisering af produktionen eller
administrative opgaver frigører
menneskelige ressourcer til brug i
andre funktioner i virksomheden.

DIGITALISERING

FUNDRAISING

Udnyt digitalisering til at træffe fakta
baserede beslutninger og skabe overblik
på tværs af virksomheden.

En af vores fineste opgaver er at hjælpe
vores medlemmer, med at rejse kapital
til udviklingsprojekter der forøger
deres performance.

PROCESOPTIMERING

RPA

Få større kontrol over virksomhedens
performance ved at strømligne og
eliminere dårlige processer.

Automatisér virksomhedens manuelle og
rutineprægede administrationsopgaver og
frigør menneskelige ressourcer.

ERP
En samling af virksomhedens
arbejdsprocesser og administrationssystemer
på tværs af afdelinger giver et bedre
overblik over virksomheden og optimerer
arbejdsgangen.

DET VI LAVER
Hos DKPU er vi gode til at fremme udviklingen og styrkelsen af SMVers
konkurrencekraft. Vi er hele tiden på udkig efter nye områder, der er
relevante for målgruppen og vores medlemmer.
Her er et udpluk af nogle af de opgaver vi hjælper vores medlemmer med.

DIGITAL KOMMUNIKATION

GRAFISK DESIGN

Toptunede hjemmesider og social media
strategier. Digital kommunikation er
blevet essentiel for vækst og succes.

Styrk virksomhedens identitet og
kommunikation og skab en rød tråd med
et professionelt designet visuelt udtryk.

STRATEGIUDVIKLING
Vi sætter fokus på dine strategier og
fastlægger en retning og en
handlingsplan, så du opfylder virksomhedens
mål og ambitioner.

NETVÆRK OG SPARRING
Viden og netværk styrker virksomheden
og inspirerer til udvikling og nye tiltag.

BÆREDYGTIGHED
Få sat fokus på bæredygtige metoder og
hvordan der arbejdes med FNs klimamål,
f.eks. ved implementering af cirkulær økonomi
i forretningsmodellen.

MATCHMAKING+
Få tilknyttet en eller flere studerende til din
virksomhed i et konkret projektforløb og få
tilført nye ressourcer og den seneste viden.

HVORFOR
SKAL DU
VÆRE MED?
DKPU giver dig nogle
helt klare fordele

Dit eget kompetencehus med fokus på
konkurrencekraft og udvikling
DKPUs rådgivere har en kombination af den
seneste viden og mange års praktisk erfaring.
Som medlem får du adgang til en lang række
af tilbud, services, netværk og 100% uvildig
rådgivning, der kan hjælpe dig med at styrke og
udvikle din virksomhed.

Vi er nonprofit
Vi forpligter os til at varetage vores
medlemmers økonomiske interesser, men ikke
nødvendigvis at generere et stort overskud.
Derfor kan vi tilbyde ærlige og reelle priser for
vores produkter og services. Priser der kommer
dig til gode som bruger.

Vi er medlemsejet

DANSK PRODUKTIONS
UNIVERS F.M.B.A.
Ring til os på 70 22 87 22 og
få en uforpligtende snak om,
hvordan vi kan understøtte
udviklingen i jeres virksomhed
Spettrupvej 7b
8722 Hedensted

info@dkpu.dk
www.dkpu.dk

Vi er en forening med et begrænset ansvar
(F.M.B.A.). Som medlem, bliver du medejer
uden et økonomisk ansvar. Derfor kan du
i høj grad selv påvirke, hvordan DKPU kan
hjælpe dig, med at udvikle din og andre
produktionsvirksomheder.

Vi tiltrækker udviklingsmidler
DKPU har et mål om at for hver krone
medlemmerne lægger i kontingent, sender
vi 10 kr. tilbage til medlemmerne i form af
udviklingsmidler. Som medlem får du hjælp til at
danne overblik og hjælp til selve ansøgningen.

