
Går din vej til vækst gennem digital transformation eller styrket e-handel? Med SMV:Digital får din virksom-
hed chancen for at udvikle sig og tage det næste skridt på vejen mod vækst. 

Du kan nu ansøge SMV:Digital om tilskud til uvildig rådgivning, som kan understøtte indførslen af nye digitale 
løsninger og ny teknologi i din virksomhed. Du skal være en SMV virksomhed, du skal have potentiale til at 
vækste gennem nye digitale løsninger og ny teknologi og vigtigst af alt, skal du have ambitionerne.

Få hjælp til digital omstilling eller 
styrket online salg

Du kan sende din ansøgning til SMV:Digital frem til og med den 10. juni 2019, eller indtil bevillingen er ud-
møntet. Læs mere og se hvordan du ansøger på smvdigital.dk. Har du spørgsmål, eller ønsker du sparring på 
din ansøgning, er du velkommen til at kontakte dit Erhvervshus. 

Du kan ansøge om tilskud til uvildig rådgivning ved disse aktiviteter? 

DIGITAL OMSTILLING

Digital omstilling favner hele Industri 4.0 be-
grebet, som dækker over avancerede robotter, 
3D printere, cloudløsninger, sensorer, it-syste-
mer m.m., men også, hvordan systemer fra den 
digitale og fysiske verden sammenkobles til nye 
produkter, serviceydelser og produktionssys-
temer. Fx: 

• Ny digital forretningsmodel 
• Digitaliseret produktionsoptimering
• Internet of things (IOT)
• Mass customazation
• Augmented Reality og Virtuel Reality
• Avanceret materialeteknologi herunder 3D 

print
• Robot og automation

E-HANDELSCENTER

E-handel er pr. definition digital. Alligevel er der 
mange områder og arbejdsgange, som de fleste 

med fordel vil kunne digitalisere. Fx: 

• Systemvalg 
• Kunderejsen
• Marketing automation
• Affiliate marketing og salg via platforme
• Social-medie strategi
• Konverteringsoptimering 
• Systemintegrationer
• Produkt konfiguration
• Lager og logistik 
• Dropshipping

Erhvervshus Nordjylland
Ole Madsen
Tlf.: 22 69 81 00
E-mail: om@ehnj.dk

Erhvervshus Sjælland
Randi Terp
Tlf.: 53 72 71 99
E-mail: rte@ehsj.dk 

Erhvervshus Hovedstaden
Steen Lohse
Tlf.: 30 10 81 16
E-mail: slo@ehhs.dk

Erhvervshus Fyn
Troels Larsen
Tlf.: 31 63 69 17
E-mail: tla@ehfyn.dk

Erhvervshus Midtjylland
Jess Vorre
Tlf.: 29 67 93 75
E-mail: jev@erhvervshusmidtjylland.dk

Erhvervshus Sydjylland
Hanne Gulløv 
Tlf.: 25 50 53 03
E-mail: hg@ehsyd.dk
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