Inbjudan till en dag om

framtidens handel
framgång med digital utveckling
Välkommen till en framtidsdag där vi pratar om hur du
kan öka ditt företags tillväxt med hjälp av den digitala
utvecklingen.
Framtidsdagen är inledningen på en process där du som företagare
kan lära dig mer om hur du kan starta E-butik, förbättra din digitala
marknadsföring, hitta nya kunder och marknader samt delta i
kompetensutvecklande nätverk. Under dagen berättar vi mer om de
projekt som är på gång.
Kairos Futures internationella forskning visar att de framgångsrikaste
företagen är de som har Future Sense, en förmåga att systematiskt leta
efter framtida trender och förändringar i sin verksamhet och miljö.
Seminariet syftar till att väcka intresse bland småföretagare i Bergslagen
kring att utveckla sina affärer genom digitala möjligheter.

Tid: Torsdag 6 mars kl 8.30-13.00
Plats: Nora stadshotell
Anmälan: www.nora.se.
Mer information finns på www.nora.se

Det är svårt att
förutspå framtiden:
”I think there is a
world market for maybe
five computers.”
Thomas Watson,
chairman of IBM, 1943.

”There is no chance that
the Iphone is going to get
any significant market
share. No chance.”
Microsoft CEO
Steve Ballmer, 2007.

”Remote shopping, while
entirely feasible, will
flop.”
Time Magazine 1968
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Upplägg
Fyra kommuner i norra Örebro län bjuder in småföretagare i kommunerna
i Bergslagen till ett framtidsseminarium. Seminariet omfattar en halvdag.
Innehållet fokuseras kring den digitala utvecklingen och de möjligheter och
förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer.

Syfte
Seminariet syftar till att väcka intresse bland entreprenörer och beslutsafattare i Bergslagen för att
utveckla sina verksamheter genom digitala möjligheter.

Upplägg
Kairos Future genomför ett seminarium där flera inspel i form
av tematiska föreläsningar blandas med diskussioner kring de
teman som tas upp i föreläsningarna, och vad de betyder för
Bergslagens förutsättningar att utveckla sitt småföretagande.
Seminarierna avslutas med summering i storforum. Därefter följer
en föreläsning av representant från E-fabriken som visar exempel
på hur utvecklingsarbeten på området kan gå till i pratiken. Exempel
tas upp kring vad som redan är på gång i kommunerna och dagen
avslutas med en sammanfattning.

8.30-9.00

”Värdekedjan i
T-samhället börjar med
tillgång på information.
Det handlar om vilka
nya idéer man får via
människor och vilka
virtuella – digitala –
resurser man har. Kedjan
producerar allt oftare hela
tankekoncept istället för
varor. ”

• Tema 1: Bergslagen mot T-samhället.

Kairos Future

Vi ser nu allt tydligare den utveckling som det moderna samhället
går in i, och som fått många namn och beskrivningar – Supercapitalism (Reich), ”Flat world”
(Friedman) eller ”Spiky world” (Florida). Vi beskriver den som en utveckling mot ett tankebaserat
samhälle, ett T-samhälle där världen blir mer uppkopplad, integrerad och ”platt” - samtidigt som
befolkning, innovation och ekonomi tenderar att koncentreras till allt färre centra. De horisontella
och vertikala krafter som bygger upp T:et beskrivs, logiken bakom och hur denna utveckling tar
sig uttryck i Sveriges kommuner och regioner. Föreläsningen avslutas med en kommentar kring
Bergslagens sammanhang och förutsättningar i T-samhället.

9.00-10.00
• Tema 2: Det digitala driver utvecklingen - stora möjligheter för svenska småföretag.
En allt större del av vår värld översätts idag snabbt i digitala termer. Allt som kan digitaliseras
kommer digitaliseras, och växande datamängder och digitala flöden får en allt större betydelse i

samhället. Digitala verktyg och IT har redan medfört stora förändringar för såväl individer som
samhället i stort och utvecklingen på området går allt snabbare. Här finns möjligheter till förbättrad
service och effektivare värdeskapande på många områden. Med den nya tekniken föds också nya
affärslösningar. Blocket, Spotify, Netflix, Apple och Google är exempel på företag och tjänster som
på olika sätt helt ritat om kartan i flera branscher.
Nya system för värdeskapande har också vuxit fram där ”crowds” (stora grupper av människor på
nätet, ex kunder) släpps in i innovationsprocesser (crowd innovation) eller finansieringslösningar
(crowd financing). Svenska småföretag har stora möjligheter att förbättra sina affärer genom digital
utveckling och här finns också möjligheter till stort stöd från både nationellt, regionalt och lokalt
håll.
E-handel öppnar möjligheter att nå internationella marknader. Trenden är att i ökad utsträckning
agera Socialt, Lokalt och Mobilt (SoLoMo). Det ökar potentialen för affärsverksamheter att frodas,
även om de befinner sig långt från de stora marknaderna. Men det gäller att synas, fånga intresse
och förvalta all uppmärksamhet man får, samt att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att
gå från intresse till köp.

10.00-10.30
• Paus med diskussion och smörgås

10.30-11.00
• Summering i storforum. Diskussionerna i varje grupp samlas upp
i en dokumentation som de närvarande producerar utifrån sina
samtal.

11.00-12.15
• Exempel: E-fabriken visar exempel på hur utvecklingsarbeten
på området kan gå till i praktiken. Information kring vad som
är på gång i kommunerna: Logistikcenter, Fiberutbyggnad,
Livsmedelsprojekt, E-handelsutbildning, E-handelsportal mm.

12.15-13.00
• Sammanfattning kring den fortsatta e-handelsprocessen och den
digitala utvecklingen/ agendan i kommunerna.

OBS! Anmälan med namn och e-post för
samtliga deltagare på www.nora.se.

”Kampen för överlevnad
för Sveriges kommuner
har bara börjat. Att
vara fysiskt nära har
blivit mindre viktigt.
Det som istället
spelar roll är att vara
ekonomiskt och idémässigt
sammankopplande med
varandra.”
Kairos Future

