Nyt fra Hub North
Hjemmesiden er nu blevet endnu mere brugervenlig

Januar2012

Et nyt praktisk tiltag er nu klar til brug på Hub Norths hjemmeside. Tiltaget er en oversigt over
netværksmedlemmerne fremlagt i en værdikæde og vil ikke kun medvirke til at skabe bedre
overblik for medlemmerne, men også skabe mere synlighed omkring samarbejdet. Løsningen er
en grafisk opstilling af netværkets totale værdikæde fordelt på 11 kategorier udstyret med
søgefunktion og mulighed for dannelse af ’interessekatalog’ bestående af data med specifik
reference til din søgning. Vi håber den nye funktion vil hjælpe til at styrke forståelsen for
netværket som helhed. Kig ind forbi den ny værdikæde på:
http://www.hubnorth.dk/da-DK/Om-Hub-North/Værdikæden.aspx

Thymøllen på forsiden
Der er flere gode grunde til at henvende sig til Hub North med de positive
historier fra din virksomhed. Dette har Leif Pinholt fra Thymøllen opdaget ,efter at han
gennem kontakt med Hub North, kunne se sig selv og sin virksomhed på forsiden af
Erhvervsbladet i december 2011. Dette skete på baggrund af en artikel, Hub North havde
udfærdiget omkring Thymøllen og dens fremtidige aktiviteter på vindenergimarkedet i
Danmark. Et kort besøg fra os og en snak omkring din gode historie er alt hvad det kræver,
for at din virksomhed bliver det næste Hub North medlem til at være synlig i pressen.
Så fat telefonen, eller send os en kort mail omkring din virksomheds nyheder på
info@hubnorth.dk. Historierne fra jer medlemmer skaber positiv dynamik i netværket og i
branchen, og så er det en oplagt mulighed for værdifuld eksponering uden omkostningstung
og ressourcekrævende indsats. Du kan løbende følge med i historierne på Hub Norths hjemmeside.

Ny kommunikationsstrategi fra Hub North
Kommunikation er en vigtig del af enhver forretningsmæssig proces også hos Hub North.
Vi har derfor i efteråret i samarbejde med reklamebureauet Conexia udviklet en ny og mere
omfattende kommunikationsstrategi for netværkssamarbejdet. Kommunikationsstrategien
medvirker til at udstikke de overordnede linjer for kommunikation og en operationel plan for det
praktiske kommunikationsarbejde i dagligdagen. For vores medlemmer vil det medvirke til at
skabe en mere strømlinet kontakt med Hub North og sikre, at der er en rød tråd gennem al kommunikationsmateriale
eksternt og internt.

Arrangement Intern Logistik og Procesoptimering
Mandag den 9. januar 2012 afholdte Hub North årets første netværksmøde for
medlemmerne. Temaet for arrangementet var Intern Logistik og Procesoptimering og
oplægsholderne havde fokus på logistiske løsninger internt i en virksomhed, samt
hvorledes disse kunne optimeres. Her var der fokus på, at mange virksomheder har
udfordringer ved at skabe synergi mellem indkøb af deres varer og derved unødvendigt
skaber ekstra omkostninger for dem selv. Der blev efterfølgende talt omkring hvorledes
man kunne optimere disse interne processer og hvilke systemer, der i fremtiden kunne
tænkes at blive integreret. Blandt andet med oplæg fra Aalborg Universitet, som har
forsket i Forrester-effekten og er i gang med et større løsningsprojekt, der skal forbedre de interne logistiske processer i
virksomheder. Der var også indspark fra Logimatic, som fortalte om deres erfaring med integrering af intelligente logistikløsninger.
Udover dette havde vi besøg af to medarbejdere fra Deloitte, som fremlagde deres analyse om leverandører til vindmølleindustrien
i 2010. Her var hovedpunkterne, at for mange i branchen var konsolidering, i ordets mange facetter, vejen frem i fremtiden. Næste
netværksmøde vil blive afholdt 1. marts 2012.

