
2e Retrokoncepter 

1. Formål 

 

 

-Skabe øget vækst i SMV via konceptudvikling og storytelling fra historiske 

traditioner 

-Omsætte museers og forskeres viden til oplevelsesøkonomisk tankegang 

-Overføre improvisationsteatrets kreative teknikker til nye redskaber i 

innovationsprocessen i SMV 

 

2. Aktiviteter (beskriv) 

 

 

Fase 4: 

Virksomhederne arbejder videre med de indlærte teknikker og de fundne 

løsningsmuligheder og produktmodner ideerne fra fase 2 og 3. 

Der gennemføres her endnu en workshop med hver virksomhed, hvor 

virksomhedens fundne produktide bindes sammen med den rette 

storytelling og branding via kreative teknikker fra improvisationsteatret. 

Fase 5: 

Videnspredning og formidling og afrapportering. Konceptoverførsel til 

andre brancher 

 

3. Milepæle workshop afholdt med hver SMV 30.05.2012 

Afsluttende konference afholdt 30.06.2012 

4. Deltagere 

(angiv herunder 

projektleder) 

- Development Centre UMT (projektleder) 

- Designskolen Kolding 

- Danmarks Designskole 

- Videncenter for intelligente tekstiler 

- Textilforum Museum Midtjylland 

- Center for Tekstilforskning v. Københavns Universitet, 

Nationalmuseet 

- Moving Minds 

- Katvig A/S 

- Haugland Collection 

- Skriver Collection 

- Lene Bjerre Design A/S 

- Georg Jensen Damask A/S 

- Danish Art Weaving A/S  

- -Dansk Mode og Textil, brancheorganisation 

5. Effekt og resultater 

 

 

 

 

-Udvikle mindst én bæredygtig løsning via gamle teknikker, traditioner 

-I større grad udnytte virksomhedernes historie og produktionsmetoder i 

markedsføring og storytelling. 

-Arbejde med nye kilder til historiske materialer og mønstre 

-Tilpasse markedsføringsmateriale med storytelling efter 

oplevelsesøkonomisk tankegang. 

 

6.   Nytteværdi og 

       Nyhedsværdi 

 

Virksomhederne ser store muligheder for at dykke ned i forhistoriske og 

andre gamle teknikker og mønstre for at få inspiration til at profilere sig 

på et trængt marked. Nye og til dels bæredygtige produkter med nye 

funktionaliteter og en øget merværdi lanceres. 

Inprovisationsteatrets teknikker kan tilføre virksomhederne nye og 

ukendte innovationsmetoder, som de selv kan arbejde videre med efter 



projektperioden. 

Virksomhederne finder via projektet nye veje at vækste på. Der laves 

artikler til fagblade og websites samt blogindlæg på CKO´s hjemmeside for 

oplevelsesøkonomiske projekter og der planlægges en vandreudstilling 

med resultater og videnoverførsel af processen. 

 

7. Innovation for 

målgruppen 

-Ny form for samarbejde mellem forskningsverden, kunstnerverden og 

virksomheder angiver nye veje for virksaomhederne til at profilere sig på. 

8. Internationalisering 

 

Forskerverdenens internationale netværk inddrages ad  hoc i projektet 

Projektresultater videregives til innovationsnetværkets internationale 

netværk, som også vil kunne følge projektet via vores hjemmeside. 

 

9. Periode for aktiviteten 01.01.2012 – 30.06.2012 

 


