
VGV 

Inbjudan till digital workshop 18/2

Pyramidutvecklingsprojekt  
med hög måluppfyllelse 

WORKSHOP
Pyramidutvecklingsprojekt 

med höga ROI-tal

Online via Microsoft Teams

Torsdag  18/2
kl. 0845- 1300

SISTA ANMÄLAN
Tisdag 16/2

Favorit i repris av lyckad aktivitet 
Denna aktivitet är en favorit i repris av den workshop 
som arrangerades den 29/10 och som var väldigt  
uppskattad på flera olika sätt. 

Se gärna ett kundcitat efter den förra aktiviteten  
nedan. Om du missade detta den 29/10 får du en  
ny chans här, ta den!

 

Allt kommer att bygga kring hur man med djupa  
verksamhetskompetenser i kombination med  
smarta lösningar i Pyramid kan åstadkomma  
anmärkningsvärt goda resultat.

Metodik
Vi kommer att visa för dig hur vi har gått tillväga  
via följande metodik;

1. Inledande startlägen och målbilder

2. Framarbetade lösningar

3. Redovisning av måluppfyllelser

”Favorit i repris från 29/10”

Bra och relevant 
information med 

direkt insyn i verkliga
händelser stärker 

upplägget!

”

”
Kjell Maxson, Ekonomichef,  

Bröderna Anderssons Industrier i 
Ekenässjön AB
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Erfaren ledare med spetskompetens  
inom affärsutveckling

Denna digitala workshop kommer att ledas av Joakim Hermans-
son som är en av våra högt certifierade Pyramid-konsulter med 
spetskompetens inom affärsutveckling.

Joakim har arbetat som systemkonsult under mer än 10 år med 
fokus på affärssystem och relaterande verksamhetsutveckling.

Han kombinerar erfarenheten från diverse olika branscher med 
ett brinnande intresse för teknik och lösningar samt en stor 
portion av social kompetens. 

Tillsammans innebär allt detta att Joakim har god förståelse för 
kundernas flöden och behov i sina respektive verksamheter.

Tre framgångsrika företag med olika lösningsområden

Workshopens tre praktikfall är hämtade från utvecklingsprojekt hos följande tre framgångsrika företag 
inom olika lösningsområden; 

Conform Collection AB 
Priser/prislistshantering

BUBS Godis AB 
MPS/Tillverkning

Rudenstams Partier AB 
Ordersystem

 

 » 08.45-09.00 Anslutning

 » 09.00-09.15 Företagspresentation

 » 09.15-12.50 Workshop i tre steg för tre separata företag; 
    - Utveckling från startlägen och målbilder 
    - Framarbetade lösningar 
    - Måluppfyllelser

 » 12.50-13.00 Summeringar och  
  utvärderingar

Agenda
Nedan följer preliminära agenda-punkter för den intressanta februaridagen:
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Målgrupp
Huvudsaklig målgrupp för denna workshop består av ledningsgruppsroller som exempelvis VD,  
ekonomichef och produktionschef. Alternativt andra ledande befattningar inom lager, ekonomi  
och produktion.

Kostnad och antal medverkande/företag
4 895 kr exkl. moms/företag. 
Vi rekommenderar att varje företag representeras av 2 personer vardera. 
Därför blir kostnaden densamma om man är en eller två personer.

https://content.invid.se/digital-workshop-pyramidutvecklingsprojekt-med-hog-maluppfyllelse-den-18-februari

Frågor?
Om du har några frågor  
kring denna workshop är  
du välkommen att kontakta  
INVIDs Tina Johansson via  
följande kontaktuppgifter: 

Tel 0370 - 30 37 56 

tina.johansson@invid.se

Anmälan senast 16 februari
Varmt välkommen att registrera din 
bindande anmälan senast tisdagen den 
16/2 via följande adress: 
(Internet Explorer stödjs inte fullt ut, 
vänligen använd därför hellre en  
annan webbläsare när du besöker  
den aktuella sidan):

Varmt välkommen till denna digitala workshop via webben!


