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Styrk din markedsposition 
med en stærk digital strategi 
Har I som virksomhed et ønske om at blive skarpere på jeres digitale indsats, men virker processen til at opnå 
skarpheden i form af en digital strategi som en lang og tidskrævende proces?

Digital Ledelseskultur tilbyder jer et skræddersyet forløb på i alt fem seminarer, som fører jer igennem processen i tre 
enkle steps – forstå, forenkle og forstærk. Målet for forløbet er en digital strategi, hvad enten der er tale om udvikling 
af en helt ny strategi, eller den eksisterende strategi har brug for en opdatering. 

Ved at deltage i forløbet opnår I følgende:

• Klarhed over jeres konkurrencefordele og position i markedet
• Øget indsigt i, hvordan I kan differentiere jer over for konkurrenterne
• Skærpet fokus på, hvor virksomheden skaber værdi
• Kommunikation af ovenstående i konkrete digitale tiltag
• En markedsføringsplan, der matcher jeres digitale strategi

I løbet af de første fire seminarer vil I arbejde på at udvikle en digital markedsføringsplan specifikt til jeres virksomhed. 
Planen skal testes af i sommersæsonen 2021, hvorefter sidste seminar har fokus på effektmåling og eventuelt behov 
for tilretning af markedsføringsplanen

Kontaktpersoner 
Dorthe Simonsen mail: dosi@ucl.dk telefon: 6120 9590

Forløbsperiode: november 2020 - september 2021
Forstå - Få indsigt i din virksomhed
Seminar 1: 08.12.2020
Netværksmøde: 15.12.2020 eller 17.12.2020*

Forenkle - Hvilken værdi skaber din virksomhed
Seminar 2: 21.01.2020
Netværksmøde: 09.02.2021eller 11.02.2021*

Forstærk (del 1) - Virksomhedens visuelle identitet og markedsføringsplan
Seminar 3: 18.03.2021
Netværksmøde: 13.04.2021 eller 15.04.2021*

Forstærk (del 2) - Introduktion og aftestning af strategi 
Seminar 4: 06.05.2021
Netværksmøde: 20.05.2021 eller 20.05.2021* og 24.08.2021 eller 27.08.2021*

Effektmåling - Effekten af din markedsføringsplan
Seminar 5: 23.09.2021

*) Deltagerne fordeles i netværksgrupper, der mødes på én af de angivne datoer. Fordeling af grupper på de 
respektive datoer sker på de forudgående seminarer.
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Fra ny viden til ny virkelighed 
Forløbet planlægges i tæt samarbejde med jeres virksomhed. Vi tager udgangspunkt i virksomhedens udfordringer og tilpasser undervejs, 
så undervisningen altid knytter sig til praksisnær viden på baggrund af de eksisterende kompetencer. Samtidig er forløbet af en længde, der 
giver jeres virksomhed mulighed for at omsætte viden til praksis på den måde, der fungerer for virksomheden. 
Undervisningen sigter efter at give jer netop den viden, der er nødvendig for at omsætte viden til kompetencer og dermed skabe en 
virksomhedskultur drevet af digitale tiltag understøttet og ønsket af den øverste ledelse. Alt sammen drevet af seminarer, sparring med 
underviserne, arbejde med egne udfordringer, deltagelse og engagement i netværk samt én-til-én-sparring med eksperter samt i sam- 
arbejdet med studerende.

Digitale 
dagdrømme? 
Digital Ledelseskultur giver virksomheder kompetencer til at omsætte 
drømme til virkelighed.

”Kultur æder strategi til morgenmad”. Kultur er som et vandfald. Det starter oppefra og flyder ned. Derfor skal digitalisering ske via ledelsen. Digital 
ledelseskultur har til formål at afdække virksomhedens behov, identificere muligheder, vise jer værdien af digitalisering og skubbe jer i gang eller 
videre, instruere og kompetenceudvikle jer, så I selv bliver i stand til at løfte digitalisering ind i virksomhedens kultur og strategi.

Skal ejerleder, direktør eller virksomhedens ledelse have en 
digital indsprøjtning? 
Det koster 3.000  kr. + moms pr virksomhed* at deltage til forplejning og materialer – ellers er det gratis at deltage i det 11 måneder lange
forløb. 
* For virksomheder, som ikke er medlemmer af Destination-Fyn, koster det 6.000 kr. plus moms pr. virksomhed at deltage.

FAKTA: Digital Ledelseskultur er finansieret af Erhvervsstyrelsen og EU. Bag projektet står projektansvarlig UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt 
national projektleder Lifestyle & Design Cluster - de står i spidsen for et konsortium med en samling erhvervsakademier, erhvervsskoler, universiteter branche- 
organisationer, klynger og innovationsnetværk med flere, som alle har det til fælles, at de har massiv erfaring med digitalisering og ledelse.

Virksomhedens
ståsted

Viden til  
digitalisering

Virksomheds-
seminarer

Kompetence-
netværk

1 til 1  
vejledning

En afdækning  af virk-
somhedens kompetencer 
og ledelse for at fastslå 

muligheder og udfordringer 
for den enkelte virksomhed.

Virksomhedens øverste 
beslutningstagere tilbydes et 
ti måneders langt forløb, der 

skal sikre forankring af ny 
viden, som ved hjælp af tid og 
tillærte kompetencer skaber 

virksomhedens digitale kultur. 

I løbet af fem virksom-
hedsseminarer kobler vi 

virksomhedens udfordringer 
og potentiale med ny viden. 
Det er med andre ord her, vi 
begynder at fylde viden og 

ideer på virksomheden. 

Virksomheder med fælles 
udfordringer sættes sammen 

i et netværk. I netværket 
omsættes den nye viden til 
handling og udveksling af 

erfaringer, der bringer virksom-
heden videre i ønsket retning. 

Eksperter sparrer og ideud-
vikler én-til-én med virksom-

hedens beslutningstagere. Her 
tester virksomheden den nye 

viden og evnen til at implemen-
tere digitale løsninger afprøves.

Nysgerrig?
Kontakt en partner nær dig eller kontakt vores nationale projektteam her: www.digitalledelseskultur.dk


