KUTSU Lapin ELY-keskuksen tilaisuuteen
Lappilainen yritys!
Tule mukaan vaikuttamaan Lapin digisteppeihin
MITEN DIGITALISAATIOTA VOIDAAN HYÖDYNTÄÄ YRITYSTEN STRATEGIASSA JA
OSAAMISEN JOHTAMISESSA?
Lapin DigiStep-esiselvityshanke johdattaa meidät digitalisaation
kehittämispolulle. Osaamisen kehittämisosiossa yhdessä lappilaisten
pk-yritysten ja elinkeinojen kehittäjien kanssa tunnistetaan ja
työstetään hankkeen kartoitusvaiheessa nousseita yritysten
strategiaan, työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen ja
toimintaympäristöön liittyviä digitalisaatiohaasteita ja
-mahdollisuuksia.
ILMOITTAUDU MUKAAN HANKKEEN TOISEEN TYÖPAJAAN 15.3.2018!
Työpaja järjestetään Rovaniemellä hotelli Santa Clausissa klo 9-16.
Päivän aikana tarkastelemme digitalisaatiota yrityksen strategisena
prosessina ja pohditaan sen merkitystä osaamisen johtamiselle.
Työpajan kutsu ja ohjelma
Ilmoittaudu tästä suoraan työpajaan: http://bit.ly/2CCpSt0
8.3.2018 mennessä. Mukaan työpajaan sopii 50 ensimmäistä
ilmoittautunutta.
Toivomme osallistujia ensisijaisesti paikanpäälle Rovaniemelle, mutta
tarvittaessa voit osallistua myös etänä Ivalossa, Kemissä,
Kemijärvellä, Kittilässä ja Sodankylässä. Etätilaisuuksiin
ilmoittautuneille ilmoitamme tarkemman paikan ilmoittautumisajan
jälkeen.
ÄLÄ MÄHKI YKSIN, VAAN TULE MUKAAN!
Lapin Digistepin ensimmäiseen työpajaan osallistuneen yrityksen ajatuksia digitalisaatiosta ja Digistepistä!
Me olemme ajatelleet Höyryssä että digitalisaatio tarkoittaa meille:
* mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaa valitsemalla oikeat
teknologiat arjen pyörittämiseen; markkinointiin, myyntiin, tuotantoon
ja hallintoon.
* uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Digitalisaation pääkohdat ovat alasta riippumattomia, samat
mahdollisuudet ja haasteet ovat läsnä pienillä yrityksillä,
isommilla sekä julkisilla toimijoilla.
Hankkeen tapahtumissa pääset keskustelemaan eri toimijoiden kanssa,
saat tietoa sekä pääset vaikuttamaan! Mekin ilmoittauduimme mukaan
hanketoimintaan, koska halusimme olla mukana rakentamassa Lapin
digitalisaation tiekarttaa!
Sami Halonen, Digi- ja mainostoimisto Höyryn yrittäjä, toimitusjohtaja

Digi- ja mainostoimisto Höyry on Rovaniemellä pääpaikkaa pitävä
asiantuntijayritys. Toteutamme asiakkaillemme markkinointiviestinnän
palveluita, suunnittelemme ja toteutamme eri laajuisia verkkopalveluita
sekä konsultoimme ja toteutamme ratkaisuja, joiden avulla asiakkaidemme
arki olisi helpompaa ja tuottoisampaa. Lisätiedot www.hoyry.net
20.2.2018 TYÖPAJAN MATERIAALIT
Hankkeen ensimmäisessä työpajassa Vesa Kokkonen (Oxford Research Oy)
esitteli meille alkukartoituksesta nousseita tuloksia Lapin
digitalisaation nykytilasta ja kehittämistarpeistä.
Esimerkkinä digitaalisesta palvelutuotannosta Antti Haukipuro kertoi
meille Suvanto Caren kotihoitoa tukevista palveluista.
Näiden esitysten materiaalit löytyvät hankkeen www-sivuilta.
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lappi/digistep
Kaikki hankkeessa syntyvä materaali löytyy kotisvuiltamme sekä
Facebook-ryhmästä, joita toivomme myös sinun tulevan mukaan
seuraamaan ja keskustelemaan.
ENNAKKOTIETOA HANKKEEN SEURAAVISTA TYÖPAJOISTA
* 6.4.2018 Miten digiosaamista ja työntekijöiden hyvinvointia voidaan
kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä
* 3.5.2018 Liiketoimintaympäristön merkitys yrityksen
digitalisaatiolle
* 12.6.2018 Miltä näyttää tiekartaa Lapin digitalisaatioon?

