
 

 

Velkommen til Konkurransekraft og Vekst! 

 

GP-Gruppen, SpareBank 1 Østfold Akershus og Styreakademiet Østfold har gleden av å invitere 

til det anerkjente kurset for ledere av bedrifter med ønske om vekst; Konkurransekraft og Vekst. 

  

 

Klikk her for å melde deg på! 

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 arbeidsoppgaver utover samlingene, får bedrifter som 

deltar på Konkurransekraft og Vekst hjelp til å utvikle en forretningsidé som er ønsket, levedyktig 

https://info.gp.no/nb/paamelding-konkurransekraft-og-vekst-gp


og gjennomførbar – og som gir bedriften verktøyene den trenger for å vokse og stå imot 

internasjonal konkurranse. 

PRAKTISK INFORMASJON 

Tid og sted: 

INSPIRIA Science Center, Sarpsborg 

  

NOVEMBER 

Digitale forberedelser uke 45 

Samling fredag 13. november og tirsdag 24. november 

Kl. 09:00 - 16:00 

  

eller 

  

FEBRUAR 

Digitale forberedelser uke 4 

Samling torsdag 4. februar og onsdag 17. februar  

Kl. 09:00 - 16:00 

  

Pris: 

1.500 kr per deltaker 

Påmelding: 

KLIKK HER 

Det forutsettes at beslutningstaker(e) fra bedriften deltar. 

  

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. 

INFORMASJON ANG. COVID-19: 

Arrangementet avholdes med forbehold om at dette er gjennomførbart med tanke på 

retningslinjer for smittevern. Vi følger til enhver tid myndighetenes anbefalinger.  

 

Vi gjør oppmerksomme på at vi også forbeholder oss retten til å kutte ned på deltakerlisten 

dersom vi mottar for mange påmeldinger. I så tilfelle vil det bli gitt beskjed til dem dette gjelder.  

https://info.gp.no/nb/paamelding-konkurransekraft-og-vekst-gp


Hva vil dere lære på kurset? 

• Hvordan identifisere målgrupper 

• Å holde kundeintervju for å finne ut hvordan å bli mer konkurransedyktig 

• Hvordan oppdage nye forretningsområder og -modeller 

• Hvordan effektivisere prosesser og øke kundetilfredshet vha. digital teknologi 

• Rammeverk og metoder som er tilgjengelige for å sørge for effektivitet i utviklingen 

• Hvordan legge om organisasjon og arbeidsmetoder for å svare på nye behov i en mer 

digital hverdag 

«I etterkant av Konkurransekraft og vekst, har vi brukt de nye verktøyene og 

det nye nettverket vårt til å avdekke flere hull i forretningsideene våre og 

videreutvikle 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 

  

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

Kurslederne er hentet fra non-profit-virksomheten Digital Norway, som siden 2017 har bidratt til å 

hjelpe norske – og da spesielt små og mellomstore - bedrifter med å vokse. 

  

Spørsmål om programmet kan rettes til 

Eirik Andreassen (Digital Norway). 

Tlf. 402 00 598 / e-post: eirik.andreassen@digitalnorway.com 

  

Ved spørsmål om påmelding, ta gjerne kontakt med 

Per-Steinar Krogstad,  

Tlf. 901 35 511 / e-post: ostfold@styreakademiet.no 

  

Vi gleder oss til å se dere! 

Med vennlig hilsen 

StyreAkademiet Østfold 
 
 
 

StyreAkademiet Østfold, Toldbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad 
www.styreakademietostfold.com ostfold@styreakademiet.no  
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