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Blunico og 
SMV:Digital 

er stålsatte på at 
skabe vækst gennem 

digitalisering!

Indehaver af Blunico A/S Bo Ulsøe ser 
Blunico A/S blandt Danmarkseliten

indenfor vækst, kundetilfredshed 
og employer branding. 

“For at imødekomme 
morgendagens krav 
er det vigtigt for os 
at handle allerede i 
dag”.

Hos Blunico A/S er vi stolte af at præsentere 
et program for gennemgribende digitali-
sering i samarbejde med Erhvervshus 
Midtjylland. ”Der forventes at realisere 
betydelige gevinster af samarbejdet i form 
af real time monitorering af produktionen, 
forbedret planlægningspræcision, hurtigere 
gennemløbstider og forbedret fleksibilitet,”
pointerer ejer Bo Ulsøe. Digitalisering 
af produktionsprocessen skal ses som 
en katalysator for, at Blunico skal kunne 
levere den bedste service til virksom-
hedens mange loyale kunder i ind- og 
udland. ”Det skal være nemt at handle 
med Blunico. Projektet tager afsæt i, at 
Blunico skal tilføre merværdi gennem 
hele værdikæden. For at imødekomme 
morgendagens krav er det vigtigt for 
os at handle allerede i dag. Digitaliser-
ingsprogrammet er en del af en større 
satsning med fokus på at positionere 
Blunico A/S i danmarkseliten indenfor 
vækst, kundetilfredshed og employer 
branding”, siger en stolt direktør, der for 
tiden har mange jern i ilden. 

Således er det forståeligt, at bestyrelsen 
i denne uge slap jubelen løs i forbindelse 
med tilsagn til SMV:Digital. Nu er det om 
at smede, mens jernet er varmt, hvorfor 
arbejdet med at udrulle de tekniske løs-
ninger på tværs af virksomheden påbe-
gyndes umiddelbart. Målsætningen med 
samarbejdet er at komme i mål med 
innovative løsninger indenfor ERP og 
automatisering af økonomiafdelingen 
indenfor de kommende 9 måneder. I 
en kommentar til tilsagnet fremhæver 
produktionsteknisk assistent Marianne 
Rasmussen, at ”Blunico er stålsat på at 
lykkes med digitalisering”.

Hos Erhvervshus Midtjylland udtaler 
virksomhedskonsulent Henrik Vistisen 
”Erhvervshus Midtjylland bidrager til 
fremtidens vækst ved at understøtte 
små og mellemstore virksomheder 
med ambitioner gennem SMV:Digital 
programmet. Blunico har på den måde 
demonstreret de helt rigtige kompe-
tencer indenfor ledelse, forretningsplan 
og ressourcer og opnået en bevilling fra 
SMV:Digital programmet.” Fra Blunico’s 
side tilføjes der, at man ikke altid er 
sin egen lykkes smed. Der kan være 
hjælp at hente i et partnerskab med 
Erhvervshus Midtjylland.
 

I samarbejde med 
Erhvervshus Midtjylland 

præsenterer Blunico A/S et 
program for gennemgribende 

digitalisering.


