Digitaalinen Polku
Kahdella askeleella liikkeelle!
Ohjeita Sinulle,
joka haluat olla
muutoksen tekijä

1. Askel
DigiMittarilla voit
arvioida yrityksesi
digikunnon

2. Askel
Maksuton
DigiSparraus - ota
ammattilainen
avuksi

Digitaalinen Polku Kuljettaa
pidemmällekin

Uudista liiketoimintaasi ja luo uusia
toimintatapoja Digitaalisella Polulla
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1. Askel - DigiMittarilla arvioit yrityksesi "digikunnon"
digitaalinenpolku.fi
16 Kysymystä verkossa:
• Johtaminen
• Toiminnot
• Osaaminen
• Innovointi

2

19.8.2015

2. Askel – Maksuton DigiSparraus, ota ammattilainen avuksi
Keskuskauppakamarin DigiSparraus on noin tunnin mittainen tapaaminen, jossa
yrityksen tai organisaatioiden edustajat voivat esittää heitä askarruttavia kysymyksiä.
Tapaamisen aikana keskustelemme mm:
•
•
•
•
•

kuinka muut yritykset ovat lähteneet liikkeelle
johtajuudesta
digitalisaation mahdollisuuksista
osaamisen kehittämisestä
liiketoiminnan ja toimintatapojen uudistamisesta.

Sovi itsellesi tapaaminen asiantuntijamme kanssa ja tule maksuttomaan
DigiSparraukseen!
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Digitaalinen Polku
Kuljettaa pidemmällekin, lue lisää muista palveluistamme täällä:
Muut palvelumme

1. Askel, DigiMittari
2015
Johdon Itsearviointi
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2. Askel, DigiSparraus
- ammattilaisen apua
- suositus etenemisestä

Mentoripalvelua
DigiKoulutuksia
DigiTyöpajoja

Ohjeita Sinulle, joka haluat olla muutoksen tekijä

Hyppää Digitaaliselle Polulle, tunnista yrityksesi digikunto ja suunnittele eteneminen.
Ota ulkopuolista apua ja osaamista muutoksen tueksi.
Valitse uudistettava palvelukonsepti ja hyväksy uudet toimintamallit.
Kerää laajennettu tiimi, joka toteuttaa muutoksen, älä unohda asiakkaiden osallistamista.
Kokeile uusia ideoita kevyesti, osaa epäonnistua. Lopputulosta ei kukaan vielä tiedä.
Rakenna palvelukonsepti v.1 ja tee alustava kannattavuusanalyysi.
Huomioi, että järjestelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä.
Satsaa tiedottamiseen ja huolehdi, että muutos on jatkuvaa.

Tee tästä kilpailuetusi - Digitaalisella polulla opit uudistamaan liiketoimintaa ja
luot uusia toimintatapoja
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Tietoa Ohjelmasta
Digitaalinen murros merkitsee yrityksille kokonaisvaltaista muutosprosessia, jossa todellinen kilpailuetu syntyy
yrityksen kyvystä uudistaa niin liiketoimintaa kuin toimintamallejakin.
Yritysten näkökulmasta haaste on monimuotoinen; on ymmärrettävä mitä digitalisaatio merkitsee ja
mahdollistaa, toisaalta on muokattava tekemisen kulttuuria ja otettava mukaan muutokseen henkilökuntaa ja
asiakkaita laajemminkin. Ennen kaikkea, on rakennettava lisäarvoa tuottavia palvelukonsepteja.

Digitaalinen Polku on helppo, riskitön ja ilmainen tapa lähteä liikkeelle.
Sen avulla:
Keräät avainhenkilöt saman asian äärelle.
Saat puolueettoman tilannekuvan yrityksesi nykytilasta.
Saat ammattilaisen tuen ja etenemissuunnitelman matkallesi.
Et sitoudu yhteen toimittajaan ja suppeaan näkökulmaan.
Lähde liikkeelle kahdella helpolla askeleella: Tee ilmainen DigiMittari ja varaa itsellesi maksuton DigiSparraus.
Lisätietoja: Heikki Halme, Keskuskauppakamari
heikki.halme@keskuskauppakamari.fi
Puh: +358 40 590 1741
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