GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

MKB programma
Sm@rt Together
Samen werken aan je slimme bedrijf; doe mee!

WERKSESSIE: 24 MAART 2022 | 15:30 TOT 18:00
ARNHEM¹ & ONLINE
Hoe maak jij jouw bedrijf toekomstbestendig? Hoe speel jij in op digitalisering?
Waar loop jij tegen aan? Kom naar de gratis werksessie en deel ervaringen!

¹ Na aanmelding volgt nadere informatie, de Teams link en locatie

MKB programma
Sm@rt Together
Samen werken we gericht aan jouw onderneming
Voor wie
Heb jij tussen de 10 en 100 medewerkers in dienst en ben je actief in de regio ArnhemNijmegen? Ben je bereid in een vaste groep van 6 tot 10 MKB bedrijven openhartig te zijn over
wat goed gaat in jouw bedrijf, en wat beter kan? Wil je als ondernemer jouw netwerk vergroten
ook buiten je eigen sector? Ben je gemotiveerd om 5 bijeenkomsten te besteden aan het
verzamelen van ideeën die in jouw onderneming toepasbaar zijn? Dan ben jij geschikt!

De grote mate van kennisuitwisseling, aandacht voor jouw specifieke uitdaging en
goede begeleiding van experts zorgt er voor dat jouw onderneming straks klaar is voor
de toekomst!

Hoe

Deelname werksessie
De werksessie vormt de kennismaking met het programma
MKB Sm@rt Together. We bespreken voorbeelden wat direct
al inspiratie en nuttige tips geeft. Doel van deze sessie is
om inzicht te geven in hoe deelname aan ons programma
waardevol kan zijn voor het ontwikkelen van jouw eigen MKB
onderneming. Maak vooral ook kennis met de overige
deelnemers in deze sessie, want naast onze experts zijn
jouw mede-ondernemers de belangrijkste adviseurs in de
vervolgfase. Deelname aan deze werksessie is kosteloos en
vrijblijvend, en schept geen verplichtingen ten aanzien van
deelname aan fase 2. De kosten van deze bijeenkomst
worden gedragen door de initiatiefnemers uit de regio.

Deelname verdiepende sessies
In een reeks van vier sessies ga je in een vaste groep van 6 tot 10
mede MKB'ers onder begeleiding van een expert aan de slag met
allerlei thema's rondom digitalisering. De ene keer help en
inspireer jij je mede ondernemers, het andere moment zijn de
rollen omgedraaid. Aan het eind van de drie bijeenkomsten maak
je een top 3 van thema's waarop je gaat inzetten om jouw bedrijf
digitaler, productiever en toekomstbestendiger te maken. In de
afsluitende bijeenkomst presenteren alle ondernemers elkaar het
verbeterplan voor de eigen organisatie en geven experts en
mede-ondernemers suggesties en tips voor de uitvoering van het
verbeterplan. Sm@rt Together! Voor deelname aan de verdiepende
sessies vragen we een eigen bijdrage van €1.000,- excl. BTW.

Resultaat: jouw onderneming slim en toekomstbestendig!

Aanmelden!
Aanmelden voor deze werksessie kan via het formulier op de
website: https://smarttogether-arnhemnijmegen.nl/aanmelden
Je krijgt binnen 2 werkdagen een bevestiging van je aanmelding.
Of gebruik de QR code om naar de aanmeldpagina te gaan.

Over Sm@rt Together
Sm@rt Together is een gezamenlijk initiatief van de regiogemeenten in de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de Provincie Gelderland, The Economic Board, Rabobank,
RCT Gelderland, VNO-NCW Midden, OKA, Lindus, Veron, ECN, OCO, StaB en RVN@.

