Inspiratiesessies over datagedreven werken
Van data naar doen met de Digital Power Data Academy.

Inspiratiesessies
“De wil om data gedreven te
werken is er, maar het is lastig in
de praktijk te brengen.”
Herkenbaar?

Wat bieden wij?
Inspiratiesessies op maat
Vertel ons wat jij of jouw bedrijf graag zou willen leren op het
gebied van data. Vervolgens kunnen wij een sessie in elkaar
zetten naar jouw specifieke behoeftes.

Digital Power Inspiratiesessies
In deze folder staan een aantal voorbeelden van inspiratiesessies
die wij kunnen geven.

Inspiratiesessie

Key Performance
Indicators (KPI)
Duur: 0,5 dag

Niveau: basic

Kosten: vanaf €1250

Tijdens de Key Performance Indicators (KPI) inspiratiesessie
legt een van onze consultants uit hoe je begint met het
meetbaar maken van je doelstellingen. De eerste stappen van
je KPI framework worden bepaald in deze sessie.

“Hoe vertaal ik een stip op de
horizon naar concrete acties?”

Aanvragen

Inspiratiesessie

Data in het MKB
Duur: 0,5 dag

Niveau: basic

Kosten: vanaf €1250

Tijdens onze reeks voor MKB ondernemers geeft een van
onze consultants inzicht in de voordelen van data voor
ondernemers met een klein budget. Ontdek de voordelen van
data verzameling en –analyse en hoe je klein kunt beginnen
met big data. Raak geïnspireerd om meer rendement uit data

“Hoe zet je big data effectief in
bij MKB organisaties?”

te halen.

Aanvragen

Inspiratiesessie

Data in Retail
Duur: 0,5 dag

Niveau: basic

Kosten: vanaf €1250

Als retailer beschik je over een schat aan informatie over je
klanten. Maar hoe maak je daar nou op een effectieve manier
gebruik van zodat zowel je klanten als je organisatie ervan
profiteren? Tijdens de inspiratiesessie Data in Retail geeft een
van onze consultants je inzicht in de mogelijkheden van data

“Hoe zet ik data effectief in
voor mijn retailorganisatie?”

gedreven werken in Retail. Je zal de voordelen van data
verzameling en –analyse inzien en ontdekken hoe je data
effectief inzet voor je Retail organisatie.
Aanvragen

Inspiratiesessie

Datavisualisatie
Duur: 0,5 dag

Niveau: basic

Kosten: vanaf €1250

Tijdens de inspiratiesessie datavisualisatie legt een van onze
consultants aan de hand van sprekende voorbeelden uit hoe
een duidelijk dashboard tot stand komt. Van meetbare
doelstellingen en KPI’s tot een interactieve rapportage die de
informatievoorziening en communicatie tussen teams flink

“Hoe transformeer je data naar
heldere inzichten?”

verbetert. Wil je ook data gedreven beslissingen maken op
basis van dezelfde informatie als je collega’s? Dan is deze
sessie geschikt voor jou!
Aanvragen

Inspiratiesessie

Customer Experience
Duur: 0,5 dag

Niveau: basic

Kosten: vanaf €1250

Tijdens de inspiratiesessie Customer Experience gaat een van
onze consultants het over customer centricity, customer
experience, en usability hebben. Aan de hand van concrete
voorbeelden, klantcases, en een uitgebreide customer
experience checklist waarmee je je organisatie kunt

“Hoe transformeer ik mijn
klanten naar fans?”

analyseren, zullen wij jou inspireren. Je vertrekt weer met
concrete actiepunten op zak.

Aanvragen

Overige informatie
Locatie
Alle inspiratiesessies worden gegeven op ons kantoor in AmsterdamZuidoost of in-house op jouw eigen locatie.

Aanmelden
Voor meer informatie over de inspiratiesessies of direct aanmelden,
zijn wij telefonisch bereikbaar op 020 308 43 90 of ga naar onze
website via deze link.

Voor extra inspiratie
Ontdek hoe wij andere bedrijven hebben geholpen met hun vragen
over data op onze klantcase pagina.

Ontdek meer
Op onze website hebben wij een Academy pagina met podcasts,
downloads en blogs ter beschikking. Bezoek onze Academy pagina en
verrijk jouw kennis over data vandaag.

REACH YOUR POTENTIAL

