Utveckla dina affärer med en cirkulär och hållbar affärsmodell

Målgrupp
Etablerade företag med minst
5 anställda
Antal deltagare:
6-7 företag i tillväxtfas.
Programmets längd och start
4-5 månader. I programmet ingår: värdeanalys, kickoff, 3
gruppträffar, 3 möten med coach

Driver du ett företag och vill arbeta mer miljödrivet och cirkulärt för
en ökad konkurrenskraft?
Var med i vårt VD-nätverk som drivs i samverkan mellan Almi och Linköpings universitet. Du får:
•
•
•
•

lära dig mer om utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och hur du
kan stärka dina egna affärer samtidigt som du bidrar till att lösa några av samhällets hållbarhetsutmaningar.
ta del av goda exempel från andra mindre bolag som utvecklat fungerande kunderbjudanden baserat på cirkulära principer.
stöttning i att använda konkreta verktyg som hjälper dig att utveckla hela eller
delar av ditt företag eller en specifik produkt eller tjänst.
större insikt för hur införandet av nya affärsmodeller påverkar din organisation
och värdekedja.

Allt baserat på en vetenskaplig grund.
Exempel på områden som kommer behandlas är ökat inslag av service vid försäljning av
produkter, design och produktutveckling för att möjliggöra längre livslängd, ökad reparerbarhet, återbruk eller återvinningsbarhet, tjänsteutveckling, nya modeller för prissättning, utvärdering av miljö- och kostnadsbesparingar, strategiutveckling och marknadspositionering.

Uppstartsträff 2/6 2021
Kick-off 8-9/9 2021
Träff 1-4: 20/10, 10/11, 8/12,
19/1
Deltagaravgift
Kostnaden för företaget är
7 000 kr + moms.
2 deltagare per företag ingår.
För kontakt och anmälan:
Peter Björling, 013-20 07 16
Peter.bjorling@almi.se
Pernilla Asmundsson, 013-20 07 12
pernilla.asmundsson@almi.se

Detta fördjupningsprogram inleds med en kickoff, därefter träffar du andra företagare
under 3-4 tillfällen med ca en månads mellanrum. Träffarna som är heldagar kombinerar
föreläsningar som ger dig ökad kunskap inom området med gruppdiskussioner där ni i
gruppen får möjlighet att lära av varandra och belysa frågan från olika perspektiv och
hitta möjliga vägar framåt.
Varje företag får också en individuell coach kopplad till sig vid tre tillfällen för ytterligare
utveckling. VD-nätverket startar med en ”värdeanalys” där vi identifierar och prioriterar
företagets styrkor och utvecklingsområden. Allt arbete sker under sekretess och du matchas
in i en grupp där inga konkurrerande företag finns.

Detta är en del av Kunskapsbron, är ett samverkans och utvecklingsprojekt mellan Almi Företagspartner i Östergötland och Linköpings
universitet. Projektet balanserar företagens behov av utveckling med universitetets behov av forskning, lärande och samverkan. Projektet finansieras av Almi, Linköpings universitet, Region Östergötland och Europeiska unionens Regionala Utvecklingsfond

