ARRANGEMENTER

NETVÆRK & WORKSHOPS 2021

BLÅ AUTONOMI

PROJEKTLEDER REUNION

- Et sydfynsk vækstpotentiale
31. august

- Sådan håndterer du projektets kompleksitet
27. september
Vi samler op på erfaringer siden sidst. Mød SDU forsker
Eva Riis som fortæller om projekters kompleksitet
og hvordan vi håndterer den i virksomheden.
For tidligere deltagere på vores projektlederhold.

Fokus er autonomi som sydfynsk vækstpotentiale
med demo sejlads i Svendborg Havn, og paneldebat
om de spændende perspektiver for den maritime
branche på Sydfyn.
OBS! Dette arrangement er for
indbudte gæster fra den maritime industri

EU IN YOUR REGION
- Når EU midler hjælper lokale virksomheder
15. september
Kom til åbent hus på Fremtidsfabrikkerne og se, hvordan
EU midler hjælper nye, innovative virksomheder som
DanaDynamics. Mød ShareFifty5 teamet til en snak om
brancherne maritim og IT, projektet og efterårets
arrangementer. Alle er velkomne.

FUNDING2GO
- Sådan finder du finansiering til din projektidé
23. september

Har du en god idé, men mangler midler til at realisere
den? Vi har tilrettelagt en eftermiddag, hvor du kan høre
om alt fra EU-midler til forskellige danske fonde, samt
booke et 1:1 møde med vores eksperter.

Kvægtorvet |

DU ER LEDER I DIN VIRKSOMHED
- Og af dig selv!
7. oktober
Hvordan bliver det spændende og overkommeligt at
være leder – når du samtidig har mange andre opgaver?
Få konkrete værktøjer til selvledelse i hverdagen,
samt udkast til din egen ledelsesopgave.
For iværksættere og unge virksomheder.

LEADERSHIP MASTERCLASS REUNION
- Et servicetjek af din forretningsmodel
13.oktober
Vi kigger på din forretningsmodel igen, og
udsætter den for en lille stresstest. Og så afprøver
vi dine evner i en kulinarisk samarbejdsudfordring. For
tidligere deltagere på Leadership Masterclass.
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Læs mere på:
www.sharefifty5.dk

WORK SMARTER, NOT HARDER

- Når du kan få en kontorrobot til at gøre arbejdet
28. oktober
Workshop om hvordan manuelle og datatunge opgaver
kan struktureres og automatiseres, så du får tid til at
koncentrere dig om dine kunder. En kortlægning af dine
processer viser dig, hvor det giver mening at digitalisere i
din virksomhed.

BÆREDYGTIGHED
- Er fremtidens forretningsmodel
10. november

Hvordan bliver bæredygtig transformation til et konkret
værktøj, som man kan anvende i virksomheden?
Ud fra egen case arbejder vi med de tre bundlinjer:
People-Profit-Planet og viser, at der er forretning
i bæredygtighed.

GULDKORN & GOODBYE
- ShareFifty5 takker af med et forrygende program
16. december

Vi inviterer alle deltagere og samarbejdspartnere
til en hyggelig dag med erfaringsudveksling, middag
og forskellige indlæg fra f.eks. serieiværksætter
og business angel Mia Wagner.

