
Bliv partner påDataForBusiness
DataForBusiness er et værktøj, der giver partneren mulighed for at indgå i dialog
med virksomhedsledere, om hvordan de kan bruge deres data til at videreudvikle
virksomheden. DataForBusiness er et værktøj, der skaber kontakt mellem
virksomhed og business partner, når der skal laves handlingsplaner.

Et værktøj, der gør en praktisk forskel for virksomhederne, fordi det kombinerer
den nyeste forskning, digital benchmarking, dialogmarkedsføring og
DataForBusiness partneres unikke erfaring og kompetencer.

Med DataForBusiness møder business partnere ledere, der har et erkendt behov for
at få mere ud af deres data. Det gør dialogen konkret, målrettet og værdifuld for
begge parter.

Siden opstarten i 2017 har 1400+ virksomheder valgt at deltage i projektet og tage
det gratis værktøj i anvendelse.

I godt selskab
Værdi via data er på den store erhvervsagenda. DataForBusiness markedsføres af DI
og en lang række partnere, der ses som thought-leaders og trusted advisors af
erhvervslivet. DataForBusiness projektet er bygget oven på den viden, der er skabt
via et 14,5 millioner kroners forskningsprojekt, finansieret af Industriens Fond og
gennemført af CBS, Alexandra Instituttet og Teknologisk Institut.

Hvad får du ud af et DataForBusiness partnerskab?
Aktive partnere får mest ud af DataForBusiness. Derfor har vi gjort det nemt at
komme i gang, uanset hvor mange ressourcer partneren selv har til markedsføring
og indhold.

• Træning og certificering af konsulenter
• Indhold til newsletters og SoMe-aktiviteter
• Opdaterede tal på data situationen i DK
• Events og master classes
• Invitér og kvalificér egne kunder, mød nye
• Med meget mere

PERFORMANCE DASHBOARD

Hvordan kommer du igang sompartner på DataForBusiness?
Ræk ud til DataForBusiness sekretariatet og opstart din rejsemod et certificeret partnerskab.

Forud for partnerskabet på DataForBusiness er der en certificeringsproces i 3moduler - der sikre et grundigt kendskab til
værktøjet, forskningen bag og best-practice. Derefter får i adgang til programmets redskaber ogmaterialer, samt en unik
partner adgang til platformen der gør det muligt at bruge DataForBusiness aktivt overfor egne og kommende kunder.

Kontakt sekretariatet på email: carsten@networkedbusiness.org / tlf: +45 70 27 27 31

1. Kortlæg
Dynamisk afrapportering: Potentiale map,
Branche benchmark, Gap analyse.

2. SWOT overblik
Dynamisk afrapportering: Potentiale
map, Branche benchmark, Gap analyse.

3. Take action
Individuel feedback, projekt- og
handlingsplaner.


