
Många bolag i regionen försöker nu att hitta nya vägar för tillväxt. På Östsvenska Handelskammaren har vi uppmärksammat
behovet av förnyelse och innovationsskapande och erbjuder nu tillsammans med Stellar Capacity en ny utbildningsserie –
specifikt framtagen att möta det nuläge vi befinner oss i. 
 
Almedalen ställs in, men behovet av samskapande, förnyelse och framåtblick har sällan varit större. Digitalt växlar vi nu
upp lärandet för att på bästa sätt höja kunskapsnivån och utveckla ledarskapet för att öka tempot. 
 
Med omvärldsförståelse, digitalisering och exponentiell teknik som grund erbjuder vi tre utbildningsmoduler som ger dig
konkreta verktyg, ny kunskap och inspiration att driva positiv förändring för att växa ur krisen.

Anmälan

Format
Lärandet sker live och online för att skapa en effektiv och interagerande lärandemiljö.
Föreläsarna består av Stellar Capacitys interdisciplinära fakultet från akademi,
näringsliv, offentlig sektor & start-up världen.
Innan och efter varje utbildningsmodul kommer vi att erbjuda reflektionsövningar samt
kortare inläsning-och uppföljningsmaterial, för att på bästa sätt förankra kunskapen.

Pris
För medlemmar
En utbildningsmodul: 2 900 SEK ex. moms
För hela utbildningsserien: 7 900 SEK ex. moms
 
För icke-medlemmar
En utbildningsmodul: 3 500 SEK ex. moms
För hela utbildningsserien: 9 500 SEK ex. moms

Anmälan och kontakt
Registrera dig genom att klicka här. Anmäl dig senast den 24 juni.
Frågor besvaras gärna av Camilla Lund, Strategic Learning Manager hos 
Stellar Capacity, som nås på +46(0)701009172 & camilla@stellarcapacity.com.
Utbildning för en digital framtid, läs mer på www.stellarcapacity.com. 
 
 Vi förbehåller oss rätten att ställa in programmet vid för få anmälningar.

Höja kunskapsnivån kring teknik och digitalisering kopplat
till affärstransformation och verksamhetseffektivisering
Utveckla ledarskapet för disruptiva tider
Påskynda förståelsen för hur:et genom konkreta exempel
Inspirera och öka tempot för förnyelse & innovation
Bygg ditt nätverk genom programmet

 Målssättning med modulerna

At Stellar Capacity our mission is to educate citizens and
leaders to drive change and innovate for a more networked,
inclusive, and digital future. We teach skills robots can't replace!

Hur man identifierar behov och livskraftiga
affärsmöjligheter just nu
Digitala möjligheter för transformation av
affärsmodellen
Teknik för effektivisering av verksamheten
och uppskalning

 

Ledarskap under kris och förändring –
framgångsfaktorer och skillnader mot vanligt
ledarskap
Hur du omprioriterar och organiserar för att
verksamheten skall kunna fokusera framåt
Stärk teamet under kris - engagemang av
både ledning och medarbetare
Att blicka framåt och skapa syfte och mål i
svåra situationer

Vilka metoder och processer du bör
använda för att skapa nya produkter/tjänster
Väx på nya marknader med hjälp av digitala
plattformar
Lär dig använda bolagets ekosystem och
bygg strategiska partnerskap som är
värdeskapande 
Utöka din digitala närvaro - growth hacking
och leads generering i digitala kanaler 

Utbildningsbootcamp 
med Stellar Capacity

VÄX UR KRISEN!

Datum: 1 och 2 juli

MODUL 1. TRANSFORMATION MODUL 2. LEDARSKAP
Områden som täcks i modulen:

MODUL 3. TILLVÄXT
Områden som täcks i modulen: Områden som täcks i modulen:

 Tid & Dag: kl. 09.00-12.00 den 1 juli  Tid & Dag: kl. 13.00-16.00 den 1 juli  Tid & Dag: kl. 09.00-12.00 den 2 juli

Östsvenska Handelskammaren arbetar
för ökad tillväxt och bidrar till våra
medlemmars affärer.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4v0sXVOs0bGKOI67SjcXTw3pKg52K5tKcdGRpyfWGCa0EgA/viewform
https://www.stellarcapacity.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4v0sXVOs0bGKOI67SjcXTw3pKg52K5tKcdGRpyfWGCa0EgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4v0sXVOs0bGKOI67SjcXTw3pKg52K5tKcdGRpyfWGCa0EgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4v0sXVOs0bGKOI67SjcXTw3pKg52K5tKcdGRpyfWGCa0EgA/viewform
https://www.stellarcapacity.com/
https://www.stellarcapacity.com/

