
Digitaliseringsstöd för företag i Söderköping  
 

 

Påbörja din digitaliseringsresa 

Uppstart 20 augusti kl 8-10 på CoOperate Coffice, Söderköping 

Vi vill bjuda in företag i Söderköping till en nätverksfrukost i samarbete med 

CoOperate med fokus på digitaliseringsstöd från Almi. Detta utifrån ett behov 

som företagen uttryckt vid tidigare träffar. Alla som närvarar vid den träffen    

kommer att få möjlighet att genomföra vår digitala analys online.  

Anmäl dig redan idag eller senast den 18 augusti via denna länk: 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PRO-

JECTID=15773&CLEAR=yes&REGLINENO=3&REG-

LINEID=84123&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&SEMINARID=287489 

Erbjudande till alla som svarar på analysen 

Vårt första möte kommer att analysera ditt företags behov, styrkor och utma-

ningar, både från ett helhetsperspektiv men också kopplat till din digitala utveckl-

ing. Detta möte är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Utifrån 

den inledande analysen bestämmer du tillsammans med rådgivaren från Almi ytter-

ligare insatser med syfte att stärka din kunskap och insikt när det gäller digitali-

seringens möjligheter. Hur du kan använda den digitalisering för att skapa nya vär-

den i företaget. 

Två möjligheter till vidare stöd utifrån behov och förutsättningar 

Individuell rådgivning 

Jobba med att definiera ett mål för digitalisering på 3-5 års sikt samt utarbeta en 

handlingsplan med prioritering av de digitala utvecklingsområden som är avgö-

rande för fortsatt framgång. Utöver det kommer vi jobba med att se över hur den 

digitala satsningen påverkar företaget ekonomiskt.  

Grupprådgivning 

Du får även möjlighet att utvecklas i grupp tillsammans med andra företagare. 

Gruppen hålls ihop av Almi och består av företagare från hela Östergötland som är 

i liknande situation men som inte har konkurrerande verksamheter. Det kommer att 

vara gruppträffar med expertföreläsare och workshop utifrån satta ämnen inom di-

gitalisering.  

Ta chansen att får stöd av en erfaren rådgivare från Almi kommer att stötta 

dig i att gå från drömmar till konkreta handlingar för att uppnå dina mål. 

 

KONTAKT 

Clara Rehnström 

013-200708 

Clara.rehnstrom@almi.se 

 

För mer information: 

https://www.almi.se/vara-tjans-

ter/vill-du-vaxa/digitalisering-

2020/ 
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Digitalisering 2020 finansieras av Tillväxtverket. Satsningen är en del i att skapa bättre förut-

sättningar för landsbygdernas företagsklimat och bidra till ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och 

hållbart näringsliv med särskilt fokus på digitaliseringens möjligheter i företag – oavsett bransch 

 


