
Knowit och StyrelseAkademien Stockholm utbildar styrelser i
digital affärsutveckling
I samarbete med Knowit har StyrelseAkademien Stockholm tagit fram ett unikt utbildningsprogram för erfarna
styrelseledamöter. Utbildningen i digital affärsutveckling ska bidra till att deras företag blir framtida vinnare i den digitala
transformationen.

Digital kompetens i styrelsen blir allt viktigare då många bolag står inför stora förändringar av sina affärsmodeller.

"StyrelseAkademiens uppdrag är att aktivt verka för att stärka det svenska näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom
att professionalisera styrelsearbetet. Digitalisering står idag högt på agendan i de flesta bolag. Vi vill därför kunna erbjuda våra
medlemmar kompetensutveckling och tillsammans med Knowit, som arbetar med dessa frågor dagligen, blir utbildningen både
relevant och aktuell", säger Gunvor Engström, styrelseordförande för StyrelseAkademien Stockholm.

Målet med utbildningen är att ge styrelsemedlemmar den kompetens som krävs för att analysera befintliga affärsmodeller och tillsammans
med de bolag där man verkar utveckla nya digitala strategier och affärsmodeller som möter morgondagens behov.

"Vi ser en stor möjlighet för Knowit att i partnerskap med StyrelseAkademien nå ut med våra erfarenheter och vår kompetens inom
digitalisering till beslutsfattare i näringslivet. Våra konsulter möter dagligen dessa utmaningar hos våra kunder och får där en insikt i
behoven hos företag i många olika branscher. Det gör att vi kan bidra med spetskompetens och vara träffsäkra i våra utbildningar",
säger Per Wallentin, vd och koncernchef för Knowit.

Ansvariga för utbildningen från Knowit är affärsområdet Insight. Knowit Insight har idag cirka 300 managementkonsulter som erbjuder
strategiska tjänster inom exempelvis datadriven tillväxt, cybersäkerhet och förändringsledning.

För mer information, kontakta

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit AB, 070-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se

Per Wallentin, CEO Knowit AB, 073-074 6860 eller per.wallentin@knowit.se

Gunvor Engström, Styrelseordförande StyrelseAkademien Stockholm, 070-593 0093 eller gunvor.engstrom@hamnplan.se

Om StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Totalt deltar 7 000 styrelseledamöter och ägare från
norr till söder i 16 lokalföreningar. Tillsammans professionaliserar vi styrelsearbetet i Sverige. Läs mer på styrelseakademien.se.

 

Om Knowit

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som skapar unika kundvärden genom att erbjuda digitala och gränsöverskridande lösningar från tre affärsområden, Experience,
Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra
konsultbolag. Vår vision är att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 2400
medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den
Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.


