InnovationGROWTH
– nye veje til global vækst for små og mellemstore højteknologiske IT
virksomheder.
Er I en højteknologisk virksomhed inden for IKT med en lovende prototype eller koncept med globalt
potentiale? Er internationale udviklingssamarbejder og nye partnerskaber inden for forskning og
innovation en del af jeres internationale vækststrategi? Hvis ja – så er InnovationGROWTH noget for
jer. InnovationGROWTH er et nyt og længerevarende rådgivningsforløb med fokus på internationale
partnerskaber. Forløbet vil gøre jer skarpere på jeres internationale muligheder for vækst via
samarbejder. I vil få en alternativ forretningsplan med vurdering af potentiale for nyt produkt eller
ny opfindelse, partnersøgning og kapitalsøgning.

InnovationGROWTH består af følgende elementer:
Fase 1:
25 timers rådgivningsforløb i DK tilpasset jeres
virksomhed. Forløbet fokuserer på etablering
af nye forretningsmodeller for din virksomhed.
Rådgivningsforløbet gennemføres ud fra vores
egen GlobalInnovator-model som bla. består
af tre workshops. Forløbet udmunder i en
kortfattet og konkret handlingsplan for
innovation og internationalisering.

Gennemføres i et tæt samarbejde mellem din
virksomhed og to erfarne konsulenter.
Uden beregning. Innovation Centre Denmark
yder fuldt tilskud til dette rådgivningsforløb.

Fase 2:
Dialog mellem jer, InnovationGROWTHkonsulenterne og relevante innovationscentre
rundt om i verden om næste skridt i jeres
forløb. Brug af innovationspakker på en eller
flere af de 6 lokationer, hvor Innovation
Centre Denmark er til stede. Pakkerne kan
eks. indeholde etablering af møder, netværk
og seminarer med centrale aktører, adgang til
international viden og forskning samt
tilpasning af jeres forretningsmodel eller
teknologi til interessante lokale
samarbejdspartnere.
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Gennemføres i samarbejde med Innovation
Centre Denmark
Tilkøb af Innovationspakker. Eksportrådet yder
et tilskud til køb af innovationspakker på 35
pct. En innovationspakke indeholder
skræddersyet rådgivning af mellem 35 og 100
timer fra et af de seks innovationscentre.

InnovationGROWTH er et samarbejde mellem Innovation Centre Denmark (ICDK) og
GlobalInnovator-konsulenterne SUSIE A. RUFF & CO. Business Innovation.
I kan kvalificere jer til at deltage hvis:




I er en IKT vækstvirksomhed uanset branche/sektor
I er en virksomhed med op til 100 medarbejdere
I har en årlig omsætning på max. 150 mio. DKK

Kan I sige ja til ovenstående, da kontakt os straks vedrørende interesse for deltagelse:
GlobalInnovator-konsulenterne:
Susie A. Ruff, tlf. +45 2460 4176, sar@susieruffbusiness.dk
Dorthe Kjær Pedersen, tlf. + 45 2284 8656, dorthe@want2innovate.dk

ICDK København:
InnovationGROWTH@um.dk
Selve ansøgningsskema til InnovationGROWTH rekvireres hos ovenstående konsulenter.
Ansøgninger kan indsendes løbende. Eksportrådet bevilliger tilskud efter først til mølle princippet
til alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav.

Innovation Centre Denmark (ICDK) er et partnerskab mellem Udenrigsministeriet og
Uddannelses- og Forskningsministeriet. Pt. har ICDK innovations centre placeret i hhv.
München, Silicon Valley, Shanghai, New Delhi, Seoul og São Paulo. De stærke teams af
konsulenter placeret i innovationscentrene hjælper virksomheder med at etablere
udviklingspartnerskaber, finde kapital og vurdere markedspotentiale for innovativ teknologi.
For yderligere oplysninger om aktørerne bag InnovationGROWTH samt cases:
Innovation Centre Denmark – What we offer:
http://icdk.um.dk/
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