Iværksættere og virksomheder efterspørger CONNECT Denmark rådgivere
med digitale kompetencer
CONNECT Denmark har øget fokus på digitale kompetencer fordi mange af de
iværksættere og virksomheder, som foreningen hjælper, efterspørger rådgivere med
erfaring på det digitale område. “Vores medlemmer og deres indsats er fundamentet
for vores værdiskabelse – og netop fordi de har fingeren på pulsen og er på forkant
med den digitale udvikling, kan vi tilbyde kvalificeret sparring på området”, forklarer
Gitte Haaning Høj, direktør for CONNECT Denmark.
Når CONNECT Denmark rådgiver iværksættere og mere modne virksomheder på det digitale
område sker det typisk på Springboards. CONNECT Denmark Springboards er målrettet den
iværksætter eller virksomhed, som er parat til dybdegående sparring og feedback på konkrete
problemstillinger. På Springboardet fokuseres der på én virksomhed, der præsenterer sin
forretningsplan samt udvalgte strategiske udfordringer for panelet. Virksomheden modtager
efterfølgende målrettet feedback. Springboard er CONNECT Denmarks signaturprodukt.
“Hver gang vi hjælper en iværksætter eller virksomhed, sammensætter vi et panel, der matcher
virksomhedens branche og strategiske udfordringer. Det gør vi ved, at invitere alle vores
medlemmer til at byde ind med sparring. Sammen med virksomheden sættes herefter det helt
rette ekspertpanel bestående af 6 - 10 eksperter. På Springboardet får iværksætteren eller
virsomheden således udbytte af de optimale kompetencer blandt vores medlemmer. I flere og
flere tilfælde efterspørges digitale kompetencer fordi det er en rigtig god forudsætning for
virksomhedernes vækst i fremtiden. Derfor er digitale kompetencer et af vores højest
prioriterede fokusområder”, forklarer Gitte Haaning Høj, direktør for CONNECT Denmark.
Internationalisering fra opstarten
Therese Hermann, der er ansvarlig for IT, Tele, Elektronik, Kommunikation og E-handel hos
Eksportrådet er en af CONNECT Denmarks partnermedlemmer. Therese Hermann deltager
som ekspert i CONNECT Denmark Springboards inden for det digitale område, som er det
hurtigst voksende eksportområde.
“I Danmark er vi allerede frontrunners inden for gaming, learning, fintech og offentlig
digitalisering - særligt på e-health og e-government er vi stærke. De danske virksomheder
adskiller sig ved at være omstillingsparate og løsningsorienterede, og vores uddannelsessystem
understøtter kreativ og innovative tankegang. På den anden side er vores konkurrenter på det
digitale område ofte internationale spillere med stor kapital i ryggen, så for danske startups
gælder det om at tænke internationalisering med ind fra begyndelsen. Her fungerer CONNECT
Denmark Springboards som et godt springbræt.”
Digitalisering og entrepreneurship
Aktuelt er CONNECT Denmark supporter for GEW (Global Entrepreneurship Week ), der i år

har digitalisering som omdrejningspunkt. GEW er en årlig indsats, hvor organisationer og
virksomheder samarbejder om at fremme og udvikle iværksætterlysten i Danmark - og om at
inspirere etablerede virksomheder til vækst. Det sker gennem arrangementer over hele
Danmark og kulminerer med GEW aktivitetsugen, der i år finder sted den 14. - 20. november
2016. Læs mere på www.gew.dk

