Instrumenten Smart Innovatie : Masterclass

Welke ondernemersvraag wordt beantwoord

Indicatie investering (*) & gegevens aanbieder

Masterclasses slim en effectief produceren in een steeds digitalere wereld

Kennisoverdracht, meer inzicht krijgt in uw eigen organisatie en verbetermogelijkheden

Kosten
€799
4 bijeenkomsten plus “huiswerk”
Contact
Teqnow

Masterclass Smart Industry

In 1 dag alles over Smart Industry. Welke elementen spelen een rol,

Kosten

inspirerende voorbeelden, oefenen met het Smart Industry Canvas.
Verdiepingstraining op de Smart elementen, zoals IoT,
Lean, Robotics, Simulatie en Digital Twin.

€ 595 eendaagse Masterclass
€ 995 voor 2 deelnemers van een organisatie
(wij stimuleren om met minimaal 2 personen deel te nemen)
Contact
Smart Industry Network

Smart Industry Strategie en Sociale innovatie

Hoe ziet mijn weg naar Smart Industry eruit en hoe bevorder ik eigenaarschap

Kosten

bij mijn mensen?

€ 3.750 (BOOST prijs inclusief 50 % subsidie) In-company, 3 dagdelen, 4-8 deelnemers
Contact
Ijssel
Mark Peters 06-51847645

Smart Industry Technology Road Map

Welke technologieën zet ik in.

Kosten

Op welk niveau steek ik in.

€ 3.750 (BOOST prijs inclusief 50% subsidie)

Hoe ziet de road map eruit naar de Smart Fabriek.

In-company, 3 dagdelen, 4-8 deelnemers
Contact
Ijssel
Mark Peters 06-51847645

Stimuleren van innovatie in de praktijk (1 dagdeel)

Hoe stimuleer en organiseer ik innovatief gedrag in mijn organisatie?

Kosten

Wat zijn de do’s & don’ts?

Varieert van € 1.400 tot € 2.100
Contact
FME

Strategische (her)oriëntatie business innovatie (2 dagdelen)

Wat is onze koers en hoe realiseren we deze succesvol?

Kosten
Varieert van € 1.400 tot € 2.800
Contact
FME

Masterclasses Smart Industry

De Masterclasses Smart Industry en Business Modeling zijn gericht op

Kosten

bedrijven die mee willen gaan in deze snel veranderende wereld.
Het is belangrijk dat de toekomstrichting van uw bedrijf wordt ontwikkeld en

€ 8.000 minus € 2.000 subsidie = € 6.000

uitgedragen door medewerkers op verschillende sleutelposities.

Contact
Johan@civon.nl

(*) Indicatie investering voor ondernemer: Kosten minus mogelijke subsidie = out of pocket kosten ondernemer.
Subsidie is onder voorbehoud, afhankelijk van uw specifieke situatie.
Vragen hieromtrent?
Neem contact op met betreffende aanbieder.

