SPARRING TIL VÆKST
De fem regionale Væksthuse tilbyder programmet
DigitaliseringsBoost, som bringer virksomheder og
vidensinstitutioner tættere sammen om at udvikle
nye produkter, services og løsninger.

Erhvervshus Sydjylland til
byder kvalificeret og målret
tet sparring til virksomheder
med ambitioner om vækst.
Med en forretningsudvikler fra Erhvervshus Sydjylland som sparringspartner får du klarhed over vækstpotentialet i din virksomhed, og hvordan du udnytter det bedst muligt.
Vi hjælper dig og din virksomhed skridtet videre og baner vej til netværk,
private rådgivere og eksperter, der efterfølgende kan hjælpe med at imple
mentere dit vækstmål. I andre tilfælde råder vi over en række vækstpro
grammer, hvor du kan få tilført ressourcer eller indgå i længerevarende
forløb, der bringer jer videre.
Vækstkortlægningen er uvildig og gratis for dig og din virksomhed.
I nogle af vores vækstprogrammer er der mulighed for medfinansiering,
mens der på andre er en beskeden egenbetaling for din virksomhed.
VORES KUNDER
Vores målgruppe er små og mellemstore virksomheder med vækstam
bitioner:
Se vores cases på www.ehsyd.dk

Vi bringer dig
skridtet videre
Vi styrker typisk virksomheder
inden for:
	Digitalisering
	Økonomi og finansiering
	Ledelse og strategi
	Salg og markedsføring
	Teknologi og innovation
	Internationalisering
OM ERHVERVSHUS
SYDJYLLAND
Erhvervshus Sydjylland er et af
seks Erhvervshuse i Danmark.
Erhvervshusene udspringer af Lov
om erhvervsfremme (af 13. december 2018). Erhvervshus Sydjylland
tilbyder bl.a. vækstkortlægning
samt en række programmer, hvor
virksomheder bliver styrket i områder som digitalisering, finansiering, eksport, ledelse, strategi, salg
og markedsføring.
Læs mere på www.ehsyd.dk

VækstSparring
ØKONOMI OG FINANSIERING:
-	Finansieringskilder: Vejledning om de krav finansieringskilderne
stiller
-	Finansieringsplan til vækst: Find den optimale sammensætning
af kapital
-	Budgetter og nøgletal: Så du kan styre din virksomheds vækst.
-	Syddansk VækstFinansiering: Et hold af finansieringseksperter,
samlet ét sted, giver virksomheder en nem indgang der kan bane
vej til kapital.
LEDELSE OG STRATEGI:
-	Forretningsudvikling: Få vejledning i målstyring, strategi og ana
lyse
-	Professionel bestyrelse: Sådan sammensætter du en bestyrelse,
der kan skabe vækst
-	Organisationsudvikling: Få organisationen med, når virksom
heden vokser.

SALG OG MARKEDSFØRING:
-	Salg og markedsføringsplan: Få viden om at få fat i de rigtige
kunder.
-	Digital tilstedeværelse: Læg en plan for markedsføring på de
sociale medier.
-	Salgsstyring og CRM-systemer: Input til at systematisere
salgsprocessen.
TEKNOLOGI OG INNOVATION:
-	Procesoptimering: Forøg kundeværdien og fjern spild i din
virksomhed
-	Produktudvikling: Få en vurdering af nuværende produkter og
fremtidens muligheder
-	Automation: Sådan sikrer du fortsat produktion og øget
produktivitet.
INTERNATIONALISERING:
-	Forretningsmodeller og skalerbarhedsvurdering: Bliv eksport
parat
-	Kompetenceafklaring: Vurdering af, om organisationen har kom
petencerne
-	Markedsvalg og salgskanaler: Find den optimale måde at eks
portere på.

VækstProgrammer
DIGITAL OMSTILLING – STRATEGI FOR DIGITALISERING
	Er et program for virksomheder, der har et vækstpotentiale
samt evne og vilje til at få lagt en strategi for digitalisering.
	DIGITAL OMSTILLING – INNOVATIONSSAMARBEJDER
& DIGITALISERINGSBOOST
	De to programmer giver virksomheder mulighed for at få med
finansiering til udvikling af nye Industri 4.0-teknologier og
digitale løsninger – i tæt samspil udvalgte samarbejdspartnere.
SCALE-UP DENMARK ROBOTICS
	Scale-Up Denmark Robotics er et individuelt tilpasset accele
ratorforløb, der med eksperter fra robotmiljøet, hjælper dig og
din virksomhed med at sætte mål og nå nye væksthøjder.
AUTOMATIONSBOOST
	Innovationssamarbejdet for leverandører af robot- og automa
tionsløsninger samt SMV’ere med behov for automatisering
løser konkrete automationsudfordringer.

Vil du høre mere om os, vores
programmer eller mangler du en
sparringspartner, så kontakt os
på 41 88 66 00.

Erhvervshus Sydjylland
Billundvej 3
6500 Vojens
info@ehsyd.dk • www.ehsyd.dk

Læs mere på www.ehsyd.dk

MENTOR-ORDNINGEN	
	Hent ekspertsparring i hverdagen til din vækstvirksomhed.
Mentorerne er erfarne erhvervsfolk, der tilbyder noget af deres
tid på at udvikle nye talenter.
VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING
	Henvender sig til virksomheder i robot-, stål-, bygge- og føde
varebranchen. Formålet er at sikre virksomheder kvalificeret
arbejdskraft gennem kompetenceudviklingsforløb og efterud
dannelse af ledelse og medarbejdere.
SPIRENDE FØDEVAREOPLEVELSER
	Spirende Fødevareoplevelser er et udviklingsforløb, som bl.a.
giver 50% tilskud til at udarbejde en vækstplan og tilbud om
deltagelse i temacamps.

