ENGAGEMENTET I TOP PÅ REG LABS
ÅRSKONFERENCE I VEGA
Toprække

Der var ikke rock, men derimod digital
transformation på programmet på REG
LABs årskonference 2018, der blev afholdt
i VEGA, musikkens hus på Vesterbro.
Engagementet var i top og dagen bød på
skarpe oplægsholdere og debatter.
Nær ved 200 af REG LABs medlemmer var
samlet i VEGA den 31. maj til REG LABs
årskonference for at blive klogere på og
diskutere, hvordan vi kan fremme en digital
transformation i de danske SMV'er.
Indledningsvis præsenterede Oxford Resarch
og REG LAB hovedresultater og pointer fra
REG LABs nye fokusanalyse Succesfuld
digital transformation af SMV'er, som satte
rammen for dagens tema og debatter (læs
mere om analysen i særskilt artikel i dette
nyhedsbrev).
Herefter bød programmet på en
vekselvirkning mellem konkrete cases fra
danske virksomheder, debatter med
eksperter, praktikere og myndigheder, samt
inspiration fra den internationale verden. Og
hele dagen igennem blev der netværket og
speed datet til den store guldmedalje i de
stemningsfulde lokaler i VEGA.
Digitalisering - et middel til vækst
Liselotte Hohwy Stokholm, direktør i
Væksthus Hovedstaden fremhævede, at der
er et kæmpe uudnyttet vækstpotentiale i de
vigtigt middel til at indfri det potentiale.

En af de SMV'er, der har foretaget en
succesfuld digital transformation, er BM Silo.
Virksomheden startede i sin tid deres
digitaliseringsproces og indførelse af robotter
uden at have den store forudgående viden på
området, fortalte direktør Dorte Zacho
Martinsen. Siden har de været på en
omfattende digital rejse og kører i dag med
fuldautomatisk produktion. Hendes råd til
andre SMV'er er "keep it simple", indfør
digitale løsninger step by step - og vær ikke
bare for at lave fejl! Anbefalinger, der er helt i
tråd med de centrale indsigter og pointer fra
REG LABs nye fokusanalyse.
Behov for digital forandringsproces
Under paneldebatten pointerede Ane Buch,
direktør i SMV-Danmark, at selv om
SMV'erne mærker forandringspresset, tænker
de ikke nødvendigvis, at digitalisering er
løsningen. Det er derfor vigtigt, at vi møder
virksomhederne, der hvor de helt konkret
mærker udfordringerne.

1

Det forsøger man i det igangværende initiativ
Digital Vækstkultur, fortalte projekleder Heidi
Svane Pedersen fra Lifestyle & Design
Cluster. Her klæder man ildsjælen i
virksomhederne på til at kunne skabe en
digital forandringsproces i virksomheden,
gennem et udviklings- og kompetenceforløb
på 10-12 måneder.
Dagen blev rundet af med en præsentation af
det tyske initiativ SMV 4.0 Kompetencecentre, som i kraft af den håndholdte og
praksisorienterede tilgang kan være til stor
inspiration for den danske
digitaliseringsindsats.

Tak til alle, der var med til at gøre dagen
vellykket.
Morten Solgaard Thomsen
morten@reglab.dk

Særdeles stor tilfredshed med
årskonferencen
Deltagerne udtrykker i evalueringen
særdeles stor tilfredshed med
årskonferencen 2018. Hele 84 % vurderer,
at konferencen samlet set var meget god
eller god.
Deltagerne ratede virksomheds-sessionen,
ekspertpanelet samt oplægget om REG
LABs fokusanalyse højst. Generelt blev
alle konferencens sessioner vurderet
positivt, bortset fra oplægget fra EUkommissionen.
Deltagerne kunne endvidere angive, om
der var noget, de savnede på
årskonferencen. 61 % har her angivet, at
de savnede flere erhvervsfolk og
virksomheder, mens 26 % savnede
workshops sessioner.
Evalueringens resultater og input vil indgå i
tilrettelæggelsen af næste års konference.
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