
IBIZ-Center – Innovationscenter for 
eBusiness drives af Teknologisk Institut 
og DELTA. Innovationscenteret er  
finansieret af Rådet for Teknologi og 
Innovation samt af Videnskabsministeriet
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1Inspiration og vejledning

Som inspiration til anvendelse af it-løsninger, 
finder du på IBIZ-Centerets hjemmeside værdifuld 
information, vejledninger, tips, leverandørlister,
videoer, værktøjer og konkrete eksempler, indenfor 
forretningsudvikling og digitalisering. 

Har du behov for sparring om it og eBusiness, 
er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere på:
www.ibiz-center.dk 

Følg med på Twitter:
twitter.com/IBIZcenter

E-mail: 
info@ibiz-center.dk

Kontakt:
Book IBIZ-Center eller kontakt os  
på info@Ibiz-center.dk eller 
på telefon 72 20 20 00

Adresse: 
IBIZ-center
Teknologisk Institut
Gregersensvej 5
2630 Taastrup

IBIZ-Center
    Én indgang til it-inspiration



Kender du IBIZ-Center?
IBIZ-Center er Danmarks eneste innovationscenter for  
udbredelse af eBusiness (forretnings-it) i små og mellem-
store virksomheder. 

Målet er at effektivisere virksomhedernes daglige drift og 
derigennem forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

 Vi gør it forståelig  
 og tilgængelig

IBIZ-Centeret formidler viden om nye og eksisterende 
it-systemer og forretningsmuligheder samt understøtter 
offentlige initiativer indenfor eBusiness.

IBIZ-netværket 
består bla. af en række forskellige aktører, der henvender sig 
til virksomheder for at synliggøre værdien af eBusiness. 

Hvad tilbyder vi?
IBIZ-Centerets medarbejdere giver en kvalificeret
og uvildig vejledning med fokus på både it og forretning.

Du får
Inspiration til, hvordan du øger omsætningen 
og effektiviteten i din virksomhed ved at anvende 
it på en ny og værdiskabende måde.

Overblik over it-trends på markedet netop nu, 
som du kan drage fordel af.

Vejledning til at finde en rådgiver og it-leverandør 
samt til at komme igennem processen fra behovsafklaring 
over valg af løsning til ibrugtagning.

 Hurtig og nem adgang til  
 viden om it-løsninger, der kan  
 effektivisere din virksomhed

Hvordan kommer vi til dig?
Vi afholder workshops og inspirationsmøder i hele landet. 
Samles flere virksomheder til et lokalt gå-hjem møde, 
kommer vi gerne og holder et spændende, uvildigt og 
gratis foredrag. 

I samarbejde med partnerne i IBIZ-netværket holder vi 
også lokale møder og seminarer om relevante eBusiness 
temaer. Kommende arrangementer kan ses på vores 
hjemmeside.
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It-trends og produkter:  Find gevinsten  •  It-starthjælp  •  Mobil og smart  •  Videomøder 

Gratis programmer  •  Sociale medier  •  Nemhandel  •  Digital for en tusse  •  Webshop


