
  
 
 
 
 

Växtkraft Kinda med samarbetspartners bjuder in…   
           

• Den digitala explosionen, hukar du eller hurrar du? 
• Har du funderat på om och hur ditt företag kan öka lönsamhet, effektivitet, 

konkurrenskraft med hjälp av digitala lösningar? 
• Vad kostar det att göra en digitaliseringsanalys och har du råd att låta bli? 

 
Att tempot är högt vad gäller digitalisering av olika funktioner i vårt samhälle och omvärld har 
väl ingen undgått. Många hävdar att så fort som digitaliseringen sker nu, så långsamt 
kommer det aldrig mer att gå. Att greppa hur man som företagare ska förhålla sig till och dra 
nytta av digitalisering är inte självklart.  
Vi vill underlätta för dig som företagare att orientera dig i detta, inspirera till möjlig utveckling 
och synliggöra tillgängliga stödmedel. 
 
Välkommen till kvällsseminarium   
"Digitalisering - har du råd att inte hoppa på tåget?" 
 
 

 

 
 
 
En panel med representation från lokala företag och verksamheter och ovan 
nämnda experter kommer att inspirera dig med sina tankar kring och erfarenheter av 
digitalisering och diskutera möjligheter i nutid och framtid.   
 
 

Möt Joakim Jardenberg, internationellt erkänd och 
prisbelönad, ansedd pionjär och guru inom 
digitalisering, internet och sociala medier!  
 
Hans inspirerande och ögonöppnande presentation 
ger dig en uppfattning om var vi befinner oss i stunden 
och vad framtiden kan erbjuda vad gäller digitalisering.  
 

Du får även träffa Krister Wahlström från Almi som 
berättar om möjligheten för ditt företag att söka 
affärsutvecklingscheck för digitalisering, ett unikt 
erbjudande som verkligen ligger i tiden. 



Kvällsseminarium 
"Digitalisering - har du råd att inte hoppa på tåget?" 
 
 
Datum och tid 3 maj 
  kl 16.30 - 17.15 - 20.00 
 
 
Program  16.30   Samling, måltid, tillfälle att nätverka 
  17.15   Inledning 
              Joakim Jardenberg 
              Kaffepaus  
              Krister Wahlström 
              Paneldiskussion 
  20.00   Avslut 
 
 
Föreläsare  Joakim Jardenberg 
  Krister Wahlström, Almi Östergötland 
 
 
Företagarpanel     Johan Widerström, VD KindaYdre Sparbank 
     Johanna Andersson, Hemköp Kisa 
  Tomas Andersson, ELA Skogsservice AB 
     Per Mårtensson, IT-ansvarig Rimaster AB 
     
 
Plats               Kisa Folkets Hus 
 
 
Kostnad                Inklusive lättare måltid  
                450 kr exklusive moms   
                350 kr exklusive moms om du är medlem i Växtkraft Kinda 
 
 
Anmäl till                ylva.vaxtkraft@gmail.com   
                tel 0709-67 00 20  
               Senast den 27 april 
  Ange ev matallergier 
  Anmälan är bindande! 
 
 

Vi vill hjälpa dig att göra rätt – välkommen!  
Seminariet är en del av Smart Tillväxt, som är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra 
Mellansverige. I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag 
etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. 
Projektet finansieras av Almi, Region Östergötland och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond. 
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