
1.3 Pit Stop 2.0 

 

1. Formål 

 

 

Projektet bygger på erfaringerne fra Pit Stop projektet for kreative 

virksomheder, men henvender sig i denne omgang bredere til også at 

omfatte små virksomheder indenfor bolig- & beklædning, e-handel og 

servicevirksomheder som på mange måder ligner de kreative virksomheder: 

de er ofte meget små og sidder med mange af de samme udfordringer med 

hensyn til systematisk arbejde med forretningsudvikling, kundekendskab osv. 

Formålet er at give de deltagende virksomheder konkrete/operationelle 

værktøjer til at arbejde med deres forretningsudvikling og dermed styrke 

deres konkurrenceevne og bevidste arbejde med strategi mhp. uvikling af 

virksomheden. Projektet fortsætter fra 2013. 

2. Aktiviteter (beskriv) 

 

Der er i 2013 rekrutteret 22 SMV’er til deltagelse i forløbet. 

Som i Pit Stop 1 startede projektet med en spørgeskemaundersøgelse samt 

udarbejdelse af en GAP analyse til behovsafdækning.  

Her i 2014 afholdes der 3stk. 2- dages eksternat-forløb med relevante 

workshops ud fra identificerede behov samt ud fra erfaringerne fra Pit Stop 1. 

Alle virksomheder forventes at deltage i alle workshops. 

Pit Stop 2 er et samarbejde mellem Innovationsnetværket Livsstil- Bolig & 

Beklædning og ServicePlatform. 

Projektet forventes at afsluttet sommer 2014. 

Videnspredningsaktiviteter 

Pit Stop resultater vil blive formidlet til relevante interessenter (væksthuse 

m.m.) og medier evt. sammen med bogudgivelse om Pit Stop 1. 

 

3. Milepæle  

 

 

 

 

1. Fællesmøde med alle 

virksomheder og videns-

partnere afholdt  

Ultimo januar 2014 

2. Første 2-dages eksternat 

afholdt  

Ultimo februar 2014 

3. Anden 2-dages eksternat 

afholdt  

Primo april 2014 

4. tredje 2-dages eksternat 

afholdt  

Ultimo maj 2014 

5. Evaluering og effektmåling 

gennemført  

Sommer 2014 

4. Deltagere 

(angiv herunder 

projektleder) 

Development Centre UMT (projektleder)  

Arkitektskolen Aarhus 

Aarhus Universitet 

Kunstakademiet 

Serviceplatform 

Alexandra Instituttet 

Virksomheder:  

22 SMVer: Fabulous Goos, Dorthe Do Designerier, nunabee, It’s all about, 

AMAZU MEDIA, I tråd med verden, Jönsson Designlab, Munk Store, Stinne 

Gorell, Huusman Media, Lotte Kjær Design, By klip Klap, carlotta’s Village,  Be 

My best, Anour, Ehlers & Visby, Ravn Copenhagen, Bente Rübner, Lykke 



Bang, Porcelinge,Tweenstyle, Casalinga 

5. Effekt og resultater Deltagende virksomheder får værktøjer til systematisk arbejde med 

forretningsmodeller og strategiarbejde med henblik på at styrke deres 

konkurrenceevne og evne til at navigere i et konstant foranderligt marked - 

og evt. afdække nye markeder, kunder, produkter og services. 

6.   Nytteværdi og 

       Nyhedsværdi 

 

Øge SMV’ers fokus på vigtigheden af strategiarbejde og evne til at tilpasse 

virksomheden til nye markedsbetingelser og kundebehov. 

7. Innovation for 

målgruppen 

Nye operationelle værktøjer til forretningsudvikling, nye produkter og 

services. 

8. Internationalisering 

 

Fokus på det globale marked 

9. Periode for aktiviteten 2. halvår 2013 sommer 2014 

 


