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Kursen syftar till att förmedla teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att med

framgång leda förändringsarbetet med digital utveckling. Kursen ger en bred och grundläggande

översikt över arbetet i digital utveckling både vad gäller affärs-, organisations- och

processutveckling. Kursen utgår från den normala arbetsprocessen där kursdeltagarna lär sig om

metoder och logik för att gå från strategi till aktivering.

 

 

omvärldsbevaka

förstå hur teknikutveckling skapar beteendeförändringar som påverkar din affär

skapa nya strategier och scenarion med fokus på konkurrenskraftiga affärsmodeller 

etablera arbetsmetoder för att driva innovation tillsammans med den dagliga verksamheten

förstå värdet av data och hur du skapar affärsvärde med hjälp av den

utveckla kultur, ledarskap och medarbetarskap för framtidens organisation

säkerställa fokus på integritet och datasäkerhet

undvika att halka efter och istället ta rejäla kliv och vara i framkant

Står du inför utmaningar hur ni kan digitalisera delar av er verksamhet? Vet ni hur ni ska ta er an det? 

Är du orolig att ni inte ska hinna med i tid?

Vi ger dig konkreta kunskaper och verktyg för att säkerställa att ni fokuserar på det som är viktigt och får upp

farten. Vi arbetar praktiskt med era case i grupp så ni kan reflektera tillsammans och hjälpa varandra att hitta

lösningar på digitala utmaningar. 

 

 



PRELIMINÄRT PROGRAM SOM UPPDATERAS MED NYA FÖRELÄSARE LÖPANDE

 

Dag 1 – tisdag 3/9 Best Western John Bauer Hotell Jönköping:

Fokus på omvärldsanalys,  beteendeförändringar och värdeskapande i ett globalt nätverkssamhälle.

Uppstart case – vem är vår framtida kund och person som vi ska skapa värde för

 

Dag 2 – Tisdag 1/10 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen:

Designa framtiden med fokus på affären och koppling digitalt och fysiskt.

Grundläggande kunskaper i AI för företagsledare och Internet of Things men även datasäkerhet och hållbarhet med AI.

Fortsättning case – kundresan

 

Dag 3 – Onsdag 2/10 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen:

Innovativ kultur och framtidens ledarskap och medarbetarskap.

Fokus på hur man möjliggör och på ett hållbart sätt skapar en kultur som drivs av syfte och engagemang och ett

ledarskap som möjliggör för medarbetare att utveckla sina roller och verksamheten.

Fortsättning case – prototypa idéer

 

Dag 4 – Måndag 11/11 plats meddelas senare men i Jönköpingsregionen:

Från teori till praktik

Studiebesök med praktiska exempel inom relevanta områden ex automation inom försäljning och marknadsföring, 3D

visualisering, AR/VR, produktkonfiguratorer

Fortsättning case – pitcha idéer och samskapa vidare

 
 DELTAGARE PÅ UTBILDNINGEN FÅR MAGNUS UNEMYRS BÖCKER "INTERNET OF THINGS" OCH

"DATA-DRIVEN MARKETING WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE" I PDF-FORMAT

 



VILKA ÄR ANDPEOPLE?

 

Vi är en strategisk och operativ partner, som skapar potential och möjligheter i

verksamheter baserat på beteendeförändringar från digitalisering och

teknologiutveckling. Vårt team har lång erfarenhet av förändringsledning och

affärsutveckling där kultur och ledarskap är nyckeln till framgång och teknik en

viktig möjliggörare. 

Våra kunder är från små entreprenöriella företag till stora börsnoterade

koncerner med internationell verksamhet men även offentlig sektor och akademin. 

Samverkan är nyckeln till framgång. 

VAR?
I Jönköpingsregionen

 
NÄR?

Fyra heldagar 
Tis 3/9,

Tis-Ons 1-2/10 och 
Mån 11/11

 
HUR?

Anmälan till
hello@andpeople.se

Pris 19.900 kr/person

VILL DU VETA MER?
Ring Anne-lie 
070-5844331 

VEM ÄR MAGNUS UNEMYR?

 

Författare, föredragshållare, kursledare och konsult inom marketing automation

och artificiell intelligens. Magnus hjälper sina kunder att skapa

marknadsföringskoncept som automatiserar generering och uppföljning av leads och

förbättrar kundupplevelsen. Med en lång erfarenhet av programmering och Internet

of Things hjälper han företag att använda de senaste teknologierna för att

förbättra kundupplevelsen och öka försäljningen.
 


