NÅR DATA HJÆLPER BESLUTNINGER PÅ VEJ!

HVORDAN UDNYTTER DU BEDST DIN
VIRKSOMHEDS INNOVATIONSPOTENTIALE?
Har du været en tur på badevægten for nyligt?
Så ved du, at det ikke altid
er lige nemt at vide, hvad man
skal stille op overfor tallet på
displayet.
Det er immervæk lettere sagt
end gjort at tabe de overflødige
kilo - for hvordan gør man det
på den mest holdbare måde, så
man ikke ender i samme suppedas igen om ét år?

sætning til vægten ikke bare et
tal ud, men styrker jeres beslutningsgrundlag ved hjælp af
data fra sammenlignelige virksomheder.
Værktøjet leverer et indspark til videre diskussion om,
hvilke nye udviklingsaktiviteter,
der kunne være relevante for
jer eller hvilke eksisterende udviklingsaktiviteter I med fordel
kan investere flere ressourcer i.

Mål
dit
innovationspotentiale
I Center for Innovation (et samarbejde mellem CBS, SDU og
Teknologisk Institut) er vi i gang
med at udvikle et værktøj, der
fungerer som badevægt for
virksomheders innovationspotentiale. INNOVATION BENCHMARK hedder det.

Er det noget for mig?
Din virksomhed kan få indflydelse på udviklingen af INNOVATION BENCHMARK, hvis:
›› I har minimum 10 ansatte
›› I er en produktionsvirksomhed
›› I ønsker at vækste indenfor
de næste 2-5 år.

Styrker dit grundlag for strategiske beslutninger om innovation
Hvordan afgør I, hvilke udviklingsaktiviteter I bør iværksætte
i virksomheden? INNOVATION
BENCHMARK spytter i mod-

+45 7220 3024

Hvis du kan svare ja til ovenstående og er klar til at gribe chancen for at påvirke det grundlag
danske virksomheder i fremtiden skal træffe strategiske beslutninger om innovation på, så
vil vi gerne høre din mening om
værktøjet. Se hvordan til højre.

info@innovationbenchmark.dk

Foto af ijeab

SPØRGSMÅL?
Vil du gerne vide mere om Center
for Innovation, INNOVATION
BENCHMARK
og
hvordan
vi arbejder med at forbedre
beslutningsgrundlaget for danske
virksomheder?
Så tag fat i Carsten Christiansen,
Teknologisk Institut på
cc@teknologisk.dk eller
7220 3024.

VIL DU VÆRE MED?
Savner du input til, hvilke tiltag
og områder din virksomhed bør
investere i for at holde trit med
(eller overhale) konkurrenterne?
Så prøv beta-versionen af
INNOVATION BENCHMARK du finder det her:
www.ibensoft.com/INNO2
Når du har prøvet værktøjet kan
du give os din feedback via vores
hjemmeside - din mening tager vi
med os i det videre udviklingsarbejde med
INNOVATION BENCHMARK.

innovationbenchmark.dk

