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 HANDLINGSPLAN 

Fra 1.2 til 31.12 2015 

HALVÅRSRAPPORT 

Fra [dato] til [dato] 

ÅRSRAPPORT 

Fra [dato] til [dato] 

Formål 

Hvad skal opnås 

med aktiviteten? 

Hvad skal aktivite-

ten gøre for delta-

gerne?  

 

Formålet er at give virksomhederne en krea-
tiv tilgang strategi- og virksomhedsudvikling 
og en ”værktøjskasse” med strategi- og forret-
ningsudviklingsværktøjer. I forløbet vil virk-
somheden udforske og udvikle eksisterende 
interne og forretningsmæssige styrker, samt 
udforske nye potentielle forretningsområder 
og strategiske udviklingsområder. Forløbet 
vil have seminar og workshopformat. 
Resultatet vil være at 15 virksomheder får ny-
este viden om værktøjer til strategiudvikling, 
forretningsmodellering, trendforståelse  og 
visuelleudviklingsmetoder. Workshoparbej-
det vil fokusere på virksomhedens konkrete 
situation og der vil således kunne udvikles 
konkret strategi- og udviklingsplaner. 

  

Mål 

Er der evt. sam-

fundsmæssige efter 

af aktiviteten? Op-

stil kvantitative mål. 

 

 

Danske SMV´er har hårde vilkår i en global 
konkurrence hvor pris ofte er en afgørende 
faktor. En bedre viden om hvordan man kan 
udvikle på forskellige konkurrenceparametre 
giver virksomhederne nye muligheder at dif-
ferentiere sig på markedet.   
Målet er at 80% af de deltagende virksomhe-
der har identificeret mulige  nye potentielle 
forretningsmuligheder, produktområder eller 
profileringsmuligheder. 

  

Aktiviteter 

Opstil hovedakti-vi-

teter/milepæle i 

punktform.  

 

Der vil være et indledende seminar som ind-
rammer strategi- og virksomhedsudvikling 
ud fra en innovativ og designbaseret tilgang. 
Herefter vil virksomhederne gennemgå 3 hel-
dags case-baserede workshops omkring en 
problematik der er funderet i virksomhedens 
egen virkelighed.  

  

Deltagere  

Nævn videninstitu-

tioner og de centrale 

private virksomhe-

der, som forventes 

at deltage mere ind-

gående i aktivite-

terne  

Angiv projektleder. 

Arkitektskolen Aarhus (Projektleder) 
SDU Kolding 
Innovation Lab 
Alexandra Instituttet 
 
Følgende 14 virksomheder har tilkendegivet 
interesse: 
2Rethink, Dolle, Green Mashine, Hans Sand-
gren, Haugland Collection, Holse & Wiebro, 
Højer Møbler, Kabooki, Mond of Copenha-
gen, NJA, Møbler, Novopan, Pressalit, Quilts, 
of Denmark, Uno Image. Gardin Lis 

  

Vidensprednings-

plan 

Beskriv planlagte 

markedsføring- og 

videnspredningsak-

tiviteter. Hvordan 

Efter workshoppen vil resultaterne samt me-
toderne der benyttes på dagen blive delt cen-
tralt på Innovationsnetværkets: 
- website 
- nyhedsbrev 

  



skal resultaterne ud-

bredes til andre? 

 

 

Desuden vil de delagende videnspartnere 
dele resultaterne på deres Web og netværks-
sider:  
- strategic-design.dk 
- face book 
- LinkedIn 
- Twitter 
- I nyhedsbreve 
Det påtænkes efterfølgende at udarbejde en 
videnskabelig artikel over processen og resul-
taterne. 

 


