
Brugerdreven &  
åben Innovation 

I august 2012 afprøvede Gabriel A/S online-plat-
formen JOIN.dk, der inddrager virksomheder, 
designere og forbrugere. ”Da vi første gang blev 

præsenteret for JOIN-projektet i København sid-
ste forår, var vi overbeviste om, at platformen var 
den rette løsning for os. Vi ser et stort potentiale i 
brugerdreven innovation og samspillet mellem virk-
somhed og studerende er guld værd,” fortæller Sofie 
Venndt, Business Developer ved Gabriel A/S. 

I første omgang havde Gabriel A/S udtænkt et pilot-
projekt, hvor en udviklingsplatform med designere 
skulle danne grundlag for nye kommercielle pro-
dukter. Dog stod det hurtigt klart, hvor omfattende 
sådan en innovationsplatform er at udvikle, og virk-
somheden valgte derfor at benytte en eksisterende 
platform, JOIN.dk. 

Gabriel A/S oprettede et wish på JOIN.dk og efter-
spurgte innovative idéer til re-design af tekstiler 
til interiør. To designere fra Designskolen Kolding 
viste interesse, og fik begge et materiale i økologisk 
microfiber stillet til rådighed. 

Kreative inputs
”Lige da jeg stiftede bekendtskab med JOIN.dk, 
virkede siden lidt forvirrende, men jeg blev hurtigt 
grebet af idéen om, at det kan blive min fremtidige 
portal til jobs og netværk. Det var let at tage kontakt 
til Gabriel A/S og Sofie Venndt, da jeg først fandt 
opgaven,” siger Kathrine Henneberg, som er den 
ene af de to designere. Hun fik senere en praktik-
plads hos Gabriel A/S, hvor hun bl.a. kunne føre sin 
JOIN-idé om et rullegardin et skridt videre.
Den anden designer, Gitta Foldberg, havde en idé 
om at skabe vægkunst ud af Gabriel A/S' materiale. 
”Inspirationen fik jeg bl.a. fra Paris, og da jeg kom 
hjem derfra, eksperimenterede jeg med mel og papir 
for at skabe de helt rigtige former. Vægudsmyknin-
gen er tiltænkt kirker, auditorier og hotelområder. 
Her kan dekorationerne have akustisk forbedrende 
egenskaber og samtidig fungere som udsmykning i 
kombination med lys,” beskriver teknisk designer 
Gitta Foldberg, som dimitterede fra Designskolen 
Kolding i sommeren 2013. 

Flere brugere vil løfte JOIN.dk 
De to designstuderende ser spændende perspektiver 
ved JOIN.dk og opfordrer andre designere til også 
at bruge platformen.
Også fra Gabriel A/S lyder en opfordring:
”Vi har fået to nye kontakter, som vi ikke ville have 
været foruden, så vi vil bestemt også bruge JOIN 
fremover. Men jeg håber, at der kommer flere bru-
gere til og endnu flere aktiviteter på platformen,” 
siger Sofie Venndt.
Besøg JOIN.dk på www.join.dk

Her ses prototyper 
af Gitta Foldbergs  
dekorative  
rumele menter med 
akustisk forbed-
rede egenskaber i 
Gabriels Comfort+ 
materiale. 

JOIN.dk  
skaber innovativt  
samarbejde i  
branchen



De står bag JOIN.DK

ruNDKaNt-DesIgNere I åbeN prOces 

JOIN.dk er en online platform, hvor virksomheder, designere og forbrugere sammen udvikler nye produkter.  
Den er sponsoreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning /  
Development Centre UMT, Alexandra Instituttet og Crossroad Innovation samt Elephant Design, i samarbejde  
med Microsoft, LEGO, CBS og Danske Designere.

For at skabe mere trafik på JOIN.dk foregår årets Rundkantprojekt på platformen. Rundkant er en forening af unge 
danske designere, som eksperimenterer med materialer og form. Medlemmerne vil parvis lave skitser og udar-
bejde idéer på JOIN.dk og som noget nyt, ønsker Rundkant at arbejde med en åben proces på JOIN.dk, hvor både  
producenter, designere og designinteresserede kan deltage aktivt i processen og påvirke projekternes tilblivelse. 
Læs mere på side 22-23.

Kathrine Hennebergs idé til 
et unikt rullegardin.


