INVITATION TIL SEMINAR OG LANCERING AF INNOVATION
BENCHMARK

Mål og styrk din
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Innovation Benchmark er dit nye værktøj
til at måle virksomhedens innovationsniveau. Kom med på seminaret, prøv
det selv, og find frem til, hvilken type innovation der kan skabe vækst i din
virksomhed. Hør også om forskningen, der ligger til grund for værktøjet.
Virksomheder, der ikke kender til
innovation hos konkurrenterne, træffer
beslutninger uden at vide, om det styrker
deres konkurrenceevne – eller svækker
den. De kan ikke vide om de træffer
beslutninger som gør deres produkter
unikke, eller om de er på vej ind i et
marked, hvor kun prisen afgør
konkurrenceevnen.

HVORFOR SKAL JEG DELTAGE?
Som deltager på seminaret får du viden om:
• Hvorfor hver sjette virksomhed i famler
blinde
• Hvad der skal til for at danske
virksomheder kan udvikles ved at arbejde
systematisk med innovation
• Cases fra virksomheder, der har arbejdet
med at styrke innovation på forskellige
måder
For virksomheder, hvor den indsigt er
• Hvor din virksomhed har potentiale for
kritisk, er der risiko for, at virksomhederne
vækst
famler i blinde, når de skal træffe
• Dit nye værktøj Innovation Benchmark
beslutninger.
Her leverer et værktøj som Innovation
Benchmark et stærkt efterspurgt fingerpeg
om, hvilken retning konkurrenterne i
branchen bevæger sig i.
Også virksomheder, der er velorienterede
om konkurrenternes tiltag får gavn af
Innovation Benchmark, da det udgør et
stærkt dialogværktøj og giver mulighed for
at sammenligne sin egen indsats over tid.
Tilmelding og program på bagsiden

ER DU VIRKSOMHED ELLER RÅDGIVER?
Er du erhvervsrådgiver udgør Innovation
Benchmark en struktureret ramme for din
rådgivning og du kan hurtigt danne et
overblik over virksomhedens situation.
Sidder du i en virksomhed, kan du bruge
værktøjet til at benchmarke dig op imod dig
selv og andre, få inspiration og indspark til
dit næste strategiske træk og bruge
værktøjets resultat som udgangspunkt for
dialog i ledelsesgruppen.

DAGENS PROGRAM
Tid
08.30-09.00
09.00-09.10
09.15- 09.45

Emne
Registrering og morgenmad
Velkomst
Automation - kan danske virksomheder blive mere konkurrencedygtige?
V. professor Anders Sørensen, Copenhagen Business School
Danmark er et af de lande i verden, som investerer mest i industrirobotter. På
samme tid er der mange danske virksomheder, som ikke benytter et
automatiseret produktionsapparat. Dette til trods for, at investeringer i
automation både relaterer sig til højere produktivitet og rentabilitet. I oplægget
fokuseres der på, hvad der hhv. driver og begrænser investeringer i automation.

09.45-10.15

Situationen i det danske innovationslandskab
V. seniorspecialist og forretningsleder Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut
Hver sjette fremstillingsvirksomhed famler i blinde i forhold til innovation, viser ny
undersøgelse. Hvad er årsagerne og mulighederne fremadrettet?
Netværk
Kan man måle innovation?
V. adjunkt Aleksandrs Smilgins, Copenhagen Business School
Præsentation af platformen ”Innovation Benchmark”, som kan hjælpe med at
vurdere innovationsindsatsen i fremstillingsvirksomheder.
Q&A
Workshop: Innovation Benchmark
Find ud af, hvor din virksomheds vækstpotentiale ligger.
Frokost
Barrierer, der hæmmer innovation i din virksomhed og den videre vej frem
V. professor og centerleder Mette Præst Knudsen, Syddansk Universitet
Barrierer, der hæmmer innovation, knytter sig til både virksomhedens processer,
organisation, og ledelse. I dette oplæg vil jeg præsentere nogle eksempler på
barrierer og hvordan konkrete virksomheder har håndteret disse og hvad det
kræver at nedbryde barrierer for at blive mere sikker til innovation.

10.15-10.35
10.35-11.00

11.00-11.15
11.05-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30

13.30-13.45
13.45-14.15

13.45-14.15
14.15-15.00

Q&A
Virksomhedssporet
Få din egen rapport med hjem og bliv henvist til værktøjer til at styrke innovation i
din virksomhed.
Rådgiversporet
Få din egen værktøjskasse med hjem som du kan bruge i din rådgivning.
Innovation Benchmark i fremtiden
Den videre udvikling, kommende rapporter og nyheder.
Tak for i dag

Praktisk info
Tid: Torsdag d. 5. december 2019 kl. 09.00-15.00
Sted: Green Tech Center, Lysholt Allé 6, 7100 Vejle
Tilmeld dig her

Ved eventuelle spørgsmål, kontakt
Carsten Christiansen,
seniorprojektleder ved Teknologisk
Institut på 7220 3024 eller
cc@teknologisk.dk.

