VI INVITERER DIG

og/eller en repræsentant fra din virksomhed

til en WORKSHOP med fokus på innovation.
På workshoppen får du:

• Værktøjer til at styrke innovationen i din virksomhed
• Vejledning i at designe innovationsstrategier, opbygge en innovativ kultur samt indblik
i ledelse af succesfulde innovationsprojekter
• Mulighed for at sammenligne din virksomhed med de førende innovative virksomheder i Danmark
• Netværk, en-til-en sparring og meget mere

DELTAG - Gratis

Syddansk Universitet i Odense
mandag 21. oktober 2019
kl. 9:00 til 16:00
Tilmelding er nødvendig - TILMELD DIG HER
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2019
Mandag d. 21. oktober afholder Center for Integrerende Innovationsledelse på SDU en workshop
med fokus på innovation i små og mellemstore produktionsvirksomheder. Workshoppen er en del af
projektet Vækst med Innovation, hvor formålet er at fremme innovationsaktiviteter i danske produktionsvirksomheder. Projektet er et samarbejde medlem SDU, CBS og Teknologisk Institut og er støttet
af Industriens Fond.
Der er et begrænset antal pladser, så skynd dig at tilmelde dig og din virksomhed allerede i dag.
Workshoppen fokuserer på at give deltagerne konkrete værktøjer med hjem, som kan bruges direkte i innovationsarbejdet. Desuden tager vi udgangspunkt i jeres aktuelle problemstillinger. I tilmeldingen har I mulighed for at angive de udfordringer, I ønsker at tage udgangspunkt i.
De bedste hilsner
Projektteamet:
Professor i Innovationsledelse Mette Præst Knudsen
Post Doc Anne Gramtorp
Videnskabelig assistent Stine Berg

SAMMENSÆT SELV DIT PROGRAM
Tidsrum
9:00 - 9:15
9:15 - 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 12.30

Programpunkt
Velkomst og morgenmad
Modul 1 - Innovationsstrategi: Her får du
værdifuld viden om, hvordan du designer
en innovationsstrategi og afstemmer den
med virksomhedens strategi.
Pause
Netværks TIP: Tal med mindst en person, du
ikke kender og spørg ind til deres innovationsarbejde.
Modul 2 - Innovationskultur: Her får du
konkrete indspark til, hvordan du skaber en
innovativ kultur og motiverer dine kollegaer
til at engagere sig i innovation.

12:30 - 13:15

Frokost
Netværks TIP: Er I flere deltagere fra samme
virksomhed - split op og tal med så mange
fra andre virksomheder, som muligt.

13:15 - 14:00

Test af Benchmarkværktøj: Du får her
muligheden for at være blandt de første
til at afprøve det nye benchmarkværktøj
og sammenligne din virksomhed med de
førende virksomheder inden for innovation.
Samtidig får du værdifulde input til, hvordan du kan tage innovationen til næste
skridt i din virksomhed.
Pause
Netværks TIP: Connect med dit nye netværk fx på de social medier o.l.
Modul 3 - Projektledelse af innovationsprojekter: Dyk ned i konkrete værktøjer til at
lede innovationsprojekter og -processer.
Værktøjerne vil spænde bredt og der vil
være et fokus på de fire innovationstyper:
organisatorisk-, produkt-, proces- og markedsinnovation.
Tak for i dag
En-til-en sparring mellem Professor i innovation Mette Præst Knudsen og virksomheden. I vælger selv emnet for sparring. 1
session varer 20 min. Maks. 4 virksomheder.
Emnet angives ved tilmelding.
Bemærk kun en fra virksomheden tilmelder
sig, resten vælger: Jeg deltager i en-til-en
sparring - virksomheden er tilmeldt.

14:00 - 14:15

14:15 - 15:45

15:45 - 16:00

16:00 - 17:30

Ved spørgsmål til tilmelding eller programmet kan Stine Berg
kontaktes på stibe@sam.sdu.dk
Tilmelding sker via TILMELD DIG HER

Alternativt programpunkt

En-til-en sparring mellem Professor i Innovationsledelse Mette Præst Knudsen og
virksomheden. I vælger selv emnet for
sparring. 1 session varer 20 min. Maks. 4
virksomheder. Emnet angives ved tilmelding.
Bemærk kun en fra virksomheden tilmelder sig, resten vælger: Jeg deltager i entil-en sparring - virksomheden er tilmeldt.

Netværksbørs: Din aktuelle innovationsudfordring - få og giv hjælp.
Her har du en unik mulighed for at møde
andre virksomheder, få sparring på aktuelle innovationsaktiviteter, samt dele ud
af dine succeshistorier og erfaringer med
innovation.

