NU ÄR DET DAGS ATT ANMÄLA SIG TILL
HÖSTENS SPÄNNANDE UTBILDNING!
I en tid då allt förändras i en allt snabbare takt och globalisering och digitalisering
medför krav på anpassning och hållbarhet, är det ett faktum att kreativa och
kulturella företag behöver förnya sig och utveckla sina verksamheter.
Vi startar nu därfär upp den spännande och kostnadsfria utbildningsserien ”Creative Innovation”,
riktad till dig som verkar inom den kreativa och kulturella näringen i Sjuhärad. Syftet är att
kompetensutveckla små- och medelstora företag, så att de kan växa, öka sin omsättning och
tacka ja till större uppdrag och utmaningar samt dra nytta av de satta hållbarhetsmålen.
Utbildningen kommer bl a att gå igenom konkurrens- fördelar, tekniska lösningar eller innovationer
och arbeta fram t ex nya affärsmodeller.
Utbildningsgruppen kommer att bestå av totalt 20 deltagare, som under 6 månader genoför
6 workshops med fokus på att skapa ”nytt som skapar nytta”. Under utbildningens gång kommer
vi dela upp gruppen i mindre arbetsgrupper för att kunna dra nytta av de medverkandes yrkeserfarenheter och kompetenser och öka chansen till framtida nätverkande.
Utbildningens start är 29 september, med avslut 23 mars 2021.
P g a omständigheterna med Covid 19 kommer själva utbildningsdagarna att ske digitalt.

ANMÄLAN
Anmälan sker direkt på Creative Clusters hemsida; creativecluster.se, med sista
ansökningsdatum 15 september.
Har du frågor och funderingar? Maila direkt till Creative Clusters projektledare Emelie Bergdahl:
Emelie.Bergdahl@boras.se.
Tänk på att det endast är 20 platser till förfogande så – först till kvarn!

UTBILDNINGSTILLFÄLLEN
29 september – Framtidsspaning, vart är vi på väg?
27 oktober – Hållbarhet, cirkulär ekonomi och robusthet
1 december – Handlingsplan
19 januari – Hur nå målen? Här börjar vi.
23 februari – Marknadsföring och försäljning
23 mars – Pitch och summering
Varje utbildningstillfälle håller på mellan kl. 08:30 - 12:00

UTBILDNINGSLEDARE

Adam Edström har jobbat på RISE sedan 2014 med stöd till små och medelstora företag, däribland affärsutveckling, internationalisering, innovation och finansiering. Adam är civilingenjör,
har en bakgrund som teknik- och affärsjournalist, och har därtill drivit tre egna företag.
Susanna Winzenburg arbetar med digital transformation och industriell utveckling på Rise.
Susanna är civilekonom och har en bakgrund som strateg och affärsutvecklare och har arbetat
med många olika branscher och sektorer.
Tillsammans har Adam och Susanna nyligen skrivit rapporten ”Färdplan – teknik, material och
förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft” som finns att ladda ner här:
https://www.ri.se/sv/en-fardplan-svensk-industri/fardplan-svensk-industri-dokumentation

Utbildningen genomförs av oss på Creative Cluster, i samarbete med RISE,
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stad.

