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HVEM ER VI?

OM LEAN FORUM NORGE
Lean Forum Norge er et åpent forum for å fremme verdiskapning gjennom
innovasjon og virksomhetsutvikling. Forskning på og utvikling av «den
norske modellen» og «Lean filosofi» står sentralt i forumets arbeid.
Alle er velkomne til å melde seg inn enten som individuelt medlem (gratis)
eller som bedriftsmedlem. Pris for medlemskap er differensiert etter størrelse på
bedrift. Les mer på www.leanforumnorge.no.

PERSONLIG MEDLEMSKAP: Mer info og innmelding

BEDRIFTSMEDLEMSKAP: Mer info og innmelding

FORDELER SOM BEDRIFTSMEDLEM

HVA KAN VI TILBY DEG?
Forumet skal gi medlemmene kundeverdi i form av:
•K
 unnskap om hvordan de selv kan
utvikle Lean verdiskapingsprosesser
i verdensklasse
•E
 rfaringer fra norske og internasjonale
virksomheter og kompetansemiljøer
• I nspirasjon i et lærende felleskap
av personer og organisasjoner
•F
 orskning på og videreutvikling av
”norsk Lean” – ”den norske modellen”
•U
 tvikling av læringsarenaer for
Lean ledelse som dekker alle typer
virksomheter

• Redusert pris på Lean Forum
Norges årskonferanse
• Fri deltakelse på studieturene
til vinnerne av Leanprisene
• Synliggjort som samarbeids
partner på hjemmesiden til
Lean Forum Norge
• Får tilgang til kalenderfunks
jonen til Lean Forum Norge,
og kan legge ut sine aktiviteter
Studietur er en av flere
medlemsfordeler.

Det finnes i dag 10 regionale nettverk
tilknyttet Lean Forum Norge: Bergen,
BTV-regionen (Buskerud/Telemark/
Vestfold), Innlandet, Midt-Norge, Nordland
(med Narvik som lokalt undernettverk),
Nordvest, Oslo, Stavanger, Tromsø og Østfold.

LEAN FORUM NARVIK

Kontakt oss gjerne på
post@leanforumnorge.no dersom du
ønsker å være med i et regionalt nettverk.

Følg oss:

PERSONLIG MEDLEMSKAP: Mer info og innmelding

BEDRIFTSMEDLEMSKAP: Mer info og innmelding

Les mer om Lean Forum Norge

Abonner på vårt nyhetsbrev

