
Kan dere som  ledere av små eller mellomstore 
bedrifter huke av på en av disse?

 ✓ Vi ønsker økonomisk vekst
 ✓ Vi setter pris på ny kunnskap 
 ✓ Vi ser viktigheten av et godt nettverk
 ✓ Vi synes det er viktig å møte kundenes behov
 ✓ Vi investerer gjerne nødvendig tid for å legge til rette  

for positiv utvikling i bedriften

Da vil vi se dere på Konkurransekraft og Vekst!

Et program levert av: med støtte fra:

Vi inviterer til:

KONKURRANSEKRAFT 
OG VEKST



Hva er 
Konkurransekraft og Vekst?

Kort fortalt er Konkurransekraft og Vekst en 
todagers workshop i forretningsutvikling for ledere 
i små og mellomstore bedrifter. De aller fleste 
virksomheter i vår region har store muligheter 
for vekst, samtidig som vi ser et økt press fra 
utenlandske konkurrenter og et raskt skifte i 
kundenes oppførsel og forventinger til varer og 
tjenester.

Det snakkes mye om digitalisering i forbindelse 
med vekst i bedrifter. Mange norske bedrifter 
har kommet langt i å ta i bruk data, teknologi og 
digitale verktøy, men har gjerne fremdeles et stort 
uforløst potensiale. Digitalisering handler ikke 
bare om teknologi, men om viljen og evnen til å 
endre seg. 

I løpet av to samlingsdager og konkrete arbeids-
oppgaver utover samlingene, får bedrifter som 
deltar på Konkurransekraft og Vekst, hjelp til å 
utvikle en forretningsidé som er ønsket, levedyktig 
og gjennomførbar – og som gir bedriften 
verktøyene den trenger for å vokse og stå imot 
internasjonal konkurranse. Programmet leveres 
i samarbeid med, og med støtte fra, Innovasjon 
Norge.

«I etterkant av Konkurransekraft og vekst, har vi brukt de nye verktøyene 
og nettverket vårt til å avdekke flere hull i forretningsideene våre og utvikle 
våre strukturer, produkter og tjenester. Vi har hentet inn hjelp i form av  
arbeidskraft fra Innovasjon Norge, og har også fått muligheten til å søke 
om midler for vekst fra det offentlige.»

- Deltaker på Konkurransekraft og Vekst 2019



Ved å delta 
vil dere lære 
følgende:

 ∙ Hvordan dere identifiserer  
målgruppen deres

 ∙ Hvordan dere holder kundeintervju for 
å finne ut hva bedriften deres bør endre 
for å bli mer konkurransedyktig

 ∙ Hvordan dere bruker innsikt 
fra kundeintervju til å oppdage 
nye forretningsområder og 
forretningsmodeller

 ∙ Hvilke rammeverk og metoder dere  
kan bruke for å sørge for effektivitet  
i utviklingen

 ∙ Hvordan dere bør legge om 
organisasjonen og arbeidsmetoder for  
å svare på nye behov i en mer  
digital hverdag

Tid og sted:
Vi arrangerer Konkurransekraft og Vekst i to omganger. En i 
november og en i februar, begge ganger ved GP-Gruppens 
lokaler på INSPIRIA Science Center i Sarpsborg.

NOVEMBER
Digitale forberedelser uke 45

Fredag 13. november  
Tirsdag 24. november

FEBRUAR
Digitale forberedelser uke 4

Torsdag 4. februar 
Onsdag 17. februar

Egenandel: Programmet er støttet av Innovasjon Norge. Hver deltaker 
må betale en egenandel på 1.500 kr, for å dekke direkte kostnader ved 
gjennomføring av programmet.

Påmelding: 
Meld deg på via: www.gp.no 

Det forutsettes at det er beslutningstaker(e) fra bedriften som deltar.

Frist for påmelding: 1. oktober 2020



Kurset holdes i regi av GP-Gruppen,  
SpareBank 1 Østfold Akershus og Styreakademiet Østfold.

Spørsmål om programmet kan rettes til 
Eirik Andreassen (Digital Norway).
402 00 598 | eirik.andreassen@digitalnorway.com
 
Ved spørsmål om påmelding, ta gjerne kontakt med  
Karoline Rødsmoen (GP-Gruppen).
954 58 130 | karoline@gp.no

Deltakerne må bruke tid i forkant og 
mellom samlingene for å få utbytte 
av programmet. Total egeninnsats, 
inkludert deltakelse på to samlinger, er 
ca. 28 timer. Minimum to deltakere fra 
hver bedrift må delta. 

Om kurslederne 
Kurslederne under Konkurransekraft 
og Vekst er hentet fra non-profit-
virksomheten Digital Norway. Siden 
2017 har selskapet bidratt til å 
hjelpe norske, og da spesielt små og 
mellomstore, bedrifter med å vokse.


