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Få styr på de nye digitale værdikæder

Kære samarbejdspartner,

Efter en sommerpause på Morgenmødefronten er vi tilbage med en stribe  
dialogmøder for efteråret. Vi starter ud med Astrid Haug torsdag den 12.  
oktober. Astrid Haug har beskæftiget sig med digital forretningsudvikling i  
mere end 10 år og har netop udgivet bogen: Fremtiden tilhører de frygtløse 
– en guide til den digitale forretningsudvikling.

Vi har inviteret Astrid Haug ind til en snak om digital transformation og vil 
efterfølgende trække paralleller til lægemiddelindustrien og de mange nye 
muligheder for interessentinvolvering og -samarbejde. Patient centricity har 
længe været mantraet blandt lægemiddelvirksomheder – med digitaliseringen 
kan der for alvor sættes strøm til det. 

Hvorfor bør jeg deltage?
Fremtiden er digital. Det er ikke et spørgsmål, men en konstatering. For nogle 
repræsenterer den digitale transformation et udvidet kanalvalg – for andre er 
digitaliseringen selve forretningsgrundlaget. Den fjerde industrielle revolution 
buldrer derudaf og ændrer drastisk vores måder at kommunikere og interagere 
med hinanden på.  Nye (digitale) værdikæder opstår og skaber fundamentet for 
nye partnerskaber, nye købs- viden- og brugsrejser. 

Fra et patientperspektiv er mulighederne for at agere og prioritere på baggrund 
af helt ny indsigt og tilpasse forløb ud fra et databeriget beslutningsgrundlag 
uanede. Det er på én gang stort og abstrakt. Og derfor skal den digitale trans-
formation være forankret i en strategi, hvis mulighederne for alvor skal gribes 
og udnyttes til andet end en disciplinflirt med de forskellige kanaler.    

Hvordan tilmelder jeg mig?
Det er gratis at deltage. Blot beder vi dig om at tilmelde dig på forhånd. Har du 
kollegaer, det kunne være relevant for, er du velkommen til at dele 
invitationen med dem. 

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner, 
Mette Thorn Sørensen 
Direktør og partner

Invitation til Morgenmøde

Torsdag den 12. oktober 
fra kl. 9:00 – 10:00 på  
Rosenvængets Alle 25.  

Der vil være kaffe og let 
morgenmad fra kl. 8.30.

Tilmeld dig her

Moleculeconsultancy.com
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