
	  	  
MÅLGRUPPE:	  
	  
Projektets	  målgruppe	  er	  små	  og	  mellemstore	  virksomheder	  inden	  for	  den	  krea7ve	  sektor	  i	  Gribskov	  Kommune:	  	  	  	  	  	  	  
designere,	  arkitekter,	  spiludviklere,	  IT,	  reklamebureauer,	  formidlere	  af	  kunstarter	  som	  film,	  teater	  og	  dans,	  samt	  
uds7llingssteder	  og	  gallerier,	  virksomheder	  inden	  for	  forlagsdri@	  og	  virksomheder	  med	  fokus	  på	  krea7ve	  processer,	  
facilitering	  og	  visualisering.	  
	  
FORMAT:	  
	  
Projektet	  er	  tænkt	  som	  et	  udviklingsforløb	  for	  10-‐12	  virksomheder	  fordelt	  over	  fire	  måneder	  (	  september	  –	  december	  
2014	  ),	  baseret	  på	  fire	  moduler	  –	  hver	  især	  centreret	  rundt	  en	  én-‐dags	  workshop	  om	  et	  ud	  af	  fire	  emner,	  samt	  opfølgning	  i	  
form	  af	  opgaver	  mellem	  de	  fire	  fysiske	  møder	  og	  mulighed	  for	  individuelle	  konsulta7oner.	  Dog	  vil	  introduk7onsmodulet	  vare	  
1.5	  dage.	  
	  	  
MODULER:	  	  
	  	  
M	  1:	  INTRODUKTION	  OG	  BÆREDYGTIGHED	  –	  GRUNDLÆGGENDE	  BEGREBSFORSTÅELSE	  OG	  RELEVANS	  I	  EN	  SMV	  KONTEKST	  	  
	  	  
M	  2:	  METODISKE	  TILGANGE	  TIL	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  
	  	  
M	  3:	  STRATEGISK	  REALITY-‐CHECK	  
	  	  
M	  4:	  FRA	  VIDEN	  OG	  FORSTÅELSE	  TIL	  BÆREDYGTIG	  FORRETNINGSPLAN	  

KONCEPT:	  
	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  
SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  



ICIS	  har	  i	  et	  konstruk7vt	  samarbejde	  med	  foreningen	  Danske	  Designere	  7legnet	  sig	  stor	  erfaring	  med	  udvikling,	  
organisering	  og	  facilitering	  af	  uddannelse	  for	  professionelle	  udøvere	  og	  virksomheder	  i	  de	  krea7ve	  erhverv.	  

	  
En	  væsentlig	  grundpille	  i	  ICIS’	  uddannelsesforløb	  er	  fokus	  på	  hele	  den	  værdikæde,	  de	  krea7ve	  udøvere	  /	  virksomheder	  
indgår	  i.	  Med	  fokus	  på	  områder	  som	  bæredyg7ghed,	  successkriterier	  for	  virksomheden,	  innova7on,	  ledelsesudvikling,	  
opreXelse	  af	  kompetenceklynger	  og/eller	  netværk	  og	  samarbejdspartnere	  har	  organisa7onerne	  udviklet	  
resultatorienterede	  og	  successrige	  uddannelsesmoduler	  for	  deltagerne	  og	  deres	  virksomheder.	  	  

	  
Et	  holis7sk	  karriere-‐	  og	  livssyn,	  blandet	  med	  innova7v	  forretningsudvikling	  og	  know-‐how,	  leveret	  med	  opdaterede	  
undervisningsmetoder	  og	  processer,	  har	  vist	  sig	  at	  give	  gode	  og	  direkte	  resultater	  for	  deltagerne	  både	  med	  hensyn	  7l	  
sorte	  tal	  på	  bundlinien	  samt	  en	  øget	  arbejds-‐	  og	  livsglæde.	  

	  
Det	  er	  denne	  erfaring	  ICIS	  ønsker	  at	  videregive	  7l	  virksomheder	  i	  Gribskov	  Kommune.	  
	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  

Hvad	  ICIS	  kan	  Flbyde	  



BÆREDYGTIGHED	  –	  GRUNDLÆGGENDE	  BEGREBSFORSTÅELSE	  OG	  RELEVANS	  I	  EN	  SMV	  KONTEKST	  
	  
-‐	  Hvad	  ligger	  i	  begrebet	  bæredyg7ghed	  
	  
-‐	  Hvad	  betyder	  det	  at	  tænke	  bæredyg7ghed	  ind	  i	  virksomhedens	  hverdag?	  
	  
-‐	  Hvad	  betyder	  det	  at	  bygge	  bæredyg7ghed	  ind	  i	  virksomhedens	  strategi?	  
	  
-‐	  Hvordan	  kan	  en	  bæredyg7g	  profil	  styrke	  virksomhedens	  konkurrencekra@	  både	  lokalt	  og	  interna7onalt?	  	  
	  
FORMAT:	  
	  
M	  1	  vil	  	  -‐	  ud	  over	  forannævnte	  fire	  temaer	  -‐	  også	  indeholde	  en	  introduk7ons-‐	  og	  præsenta7onsrunde,	  hvor	  de	  deltagende	  
virksomheder	  præsenterer	  sig	  selv	  og	  deres	  virke	  i	  form	  af	  en	  ”pecha	  kucha”	  runde,	  og	  hvor	  den	  enkelte	  virksomheds	  
konkrete	  udfordringer	  i	  forhold	  7l	  udvikling	  af	  nye	  produkter/services,	  forretningsmodeller	  eller	  forretningsgange	  
præsenteres.	  Den	  resterende	  del	  af	  modulet	  vil	  fokusere	  på	  en	  systema7sk	  afdækning	  af	  sammenhængen	  mellem	  
bæredyg7ghed	  som	  begreb	  og	  praksis	  på	  den	  ene	  side	  og	  udfordringerne	  forbundet	  med	  at	  drive	  en	  lille	  eller	  mellemstor	  
krea7v	  virksomhed	  på	  den	  anden.	  
	  
Primær	  Forelæser/facilitator:	  Karen	  Blincoe	  
Facilitator:	  Steinar	  Amland	  	  	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  

MODUL	  1	  



	  	  
METODISKE	  TILGANGE	  TIL	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  
	  
-‐	  Hvad	  findes	  der	  af	  principielt	  forskellige	  7lgange	  7l	  produkt-‐	  og	  forretningsudvikling?	  
	  
-‐	  Hvilken	  metodisk	  7lgang	  passer	  bedst	  for	  den	  enkelte	  virksomhed?	  
	  
-‐	  Hvordan	  passer	  man	  systema7sk	  arbejde	  med	  produkt-‐	  og	  forretningsudvikling	  ind	  i	  en	  travl	  hverdag?	  
	  
FORMAT:	  
	  
Modul	  2	  vil	  	  -‐	  ud	  over	  forannævnte	  fire	  temaer	  -‐	  også	  indeholde	  en	  opsamlende	  runde	  e@er	  M	  1	  og	  de	  refleksioner	  
deltagerne	  har	  gjort	  sig	  i	  perioden	  som	  er	  gået	  siden	  da	  –	  med	  udgangspunkt	  i	  opgaver	  s7llet	  den	  enkelte.	  Den	  resterende	  
del	  af	  modulet	  vil	  fokusere	  at	  opbygge	  en	  generel	  forståelse	  for	  hvorfor	  og	  hvordan	  man	  arbejder	  systema7sk	  med	  
produkt-‐og	  forretningsudvikling	  7lpasset	  egen	  virksomheds	  størrelse,	  ressourcer	  og	  behov.	  
	  
Primær	  forelæser/facilitator:	  Steinar	  Valade-‐Amland	  
Facilitator:	  Karen	  Blincoe	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  

MODUL	  2	  
	  



	  	  
STRATEGISK	  REALITY-‐CHECK	  
	  
-‐	  Hvad	  er	  de	  deltagende	  virksomheders	  vision,	  mission	  og	  strategiske	  fundament?	  
	  	  
-‐	  Hvordan	  udvides	  disse	  mål	  med	  et	  bæredyg7gt	  sigte?	  
	  
-‐	  Hvordan	  arbejder	  de	  deltagende	  virksomheder	  med	  udvikling	  i	  dag	  –	  og	  hvad	  kommer	  der	  ud	  af	  det?	  
	  
-‐	  Hvilke	  greb	  ville	  være	  mest	  relevante	  for	  den	  enkelte	  virksomhed	  for	  at	  komme	  7l	  at	  arbejde	  mere	  strategisk?	  
	  
-‐	  Hvordan	  sikrer	  man	  balance	  mellem	  kortsigtede	  mål	  og	  langsigtet	  opbygning	  af	  et	  bæredyg7gt	  fundament?	  
	  
FORMAT:	  
	  
Modul	  3	  vil	  indeholde	  en	  opsamlende	  runde	  e@er	  Modul	  2	  vedr.	  de	  refleksioner	  deltagerne	  har	  gjort	  sig	  i	  perioden	  –	  med	  
udgangspunkt	  i	  de	  s7llede	  opgaver.	  Derudover	  vil	  M	  3	  være	  baseret	  på	  gruppearbejde–	  faciliteret	  af	  de	  to	  workshop-‐
ledere.	  Grupper	  på	  2-‐3	  virksomheder	  vil	  udvikle	  grundlaget	  for	  den	  enkelte	  virksomheds	  frem7dige	  arbejde	  med	  at	  
formulere	  en	  egentlig	  forretningsplan	  med	  fokus	  på	  produkt-‐	  og	  forretningudvikling	  med	  et	  innova7vt	  og	  bæredyg7gt	  
indhold.	  
	  
Facilitatorer:	  Karen	  Blincoe	  /	  Steinar	  Valade-‐Amland	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  

MODUL	  3	  



	  	  
FRA	  VIDEN	  OG	  FORSTÅELSE	  TIL	  IMPLEMENTERBAR	  FORRETNINGSPLAN	  
	  
-‐	  Hvad	  skal	  være	  min	  /	  vores	  forretningsplans	  fokus?	  
	  
-‐	  Hvordan	  bygger	  jeg	  bæredyg7g	  udvikling	  og	  vækst	  ind	  i	  min	  plan	  på	  en	  realis7sk	  måde?	  
	  
-‐	  Hvordan	  sæXer	  jeg	  de	  rig7ge	  mål,	  og	  hvordan	  måler	  jeg,	  om	  jeg	  er	  på	  vej	  7l	  at	  nå	  dem?	  
	  
-‐	  Hvordan	  sikrer	  jeg,	  at	  forretningsplanen	  ikke	  kun	  bliver	  et	  stykke	  papir	  i	  en	  skuffe?	  
	  
-‐	  Hvordan	  skaber	  jeg	  	  et	  support/sparringsnetværk?	  
	  
FORMAT:	  
	  
M	  4	  vil	  indeholde	  en	  	  opsamlende	  runde	  e@er	  M	  3,	  og	  de	  refleksioner	  deltagerne	  har	  gjort	  sig	  i	  perioden	  –	  med	  
udgangspunkt	  i	  de	  s7llede	  opgaver.	  	  Derudover	  er	  M	  4	  udelukkende	  baseret	  på	  arbejde	  –	  denne	  gang	  ikke	  i	  grupper,	  men	  
som	  enkeltvirksomheder	  i	  et	  åbent	  fællesskab	  –	  baseret	  på	  de	  rela7oner	  og	  den	  7llid	  som	  er	  opstået	  i	  løbet	  af	  processen	  
og	  faciliteret	  af	  de	  to	  workshop-‐ansvarlige.	  
	  
Facilitatorer:	  Karen	  Blincoe	  /	  Steinar	  Valade-‐Amland	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  

MODUL	  4	  



BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  	  
SUPPLERENDE	  AKTIVITETER	  MELLEM	  DE	  FIRE	  FYSISKE	  MØDER	  
	  
-‐	  Tre	  7mers	  individuel	  konsulta7oner	  per	  deltagende	  virksomhed	  med	  hver	  af	  de	  to	  facilitatorer	  
	  
-‐	  Opgaver	  mellem	  modulerne	  med	  sigte	  på	  individuel	  refleksion,	  adlaring	  og	  udvikling	  
	  
-‐	  Facilitering	  af	  netværksopbygning	  mellem	  deltagerne	  	  
	  
-‐	  E-‐mail	  baseret	  sparring	  e@er	  behov	  i	  løbet	  af	  M	  3	  og	  M	  4	  
	  
	  
	  	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  



	  
	  	  
TIDSFORBRUG	  OG	  BUDGET	  
	  
Baseret	  på	  7mesats	  på	  kr.	  750,-‐	  +	  moms	  (	  ihht.	  ML	  §	  13	  )	  
	  
-‐	  Udvikling	  /	  detaljering	  af	  kursusforløb 	   	   	   	  60	  7mer 	   	  45.000	  
-‐	  Akoldelse	  af	  4	  moduler	  á	  6	  7mer	  inkl.	  forberedelse 	   	  96	  7mer 	   	  72.000	  
-‐	  Individuelle	  konsulta7oner	  –	  12	  deltagere	  x	  6	  7mer 	   	  72	  7mer 	   	  54.000	  
-‐	  Materialer 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  8.000	  	  
-‐	  Etablering	  af	  netværk 	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  4.000	  	  	  
-‐	  Lokaler	  og	  forplejning	  –	  12	  deltagere	  x	  500,-‐	  x	  4 	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24.000	  
-‐	  Transport 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  4.500	  
	  
	  Samlet	  beløb 	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  211.500	  	  	  
	  
Eventuel	  egenbetaling;	  kr.	  3.000,-‐	  per	  deltager 	   	   	   	   	   	  36.000	  
	  
NeXo	  ved	  eventuel	  egenbetaling 	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  175.500	  	  	  
	  
Alle	  beløb	  er	  anført	  eksklusiv	  moms.	  
	  
BudgeXet	  kan	  reduceres	  med	  lokaler/forplejning,	  hvis	  Gribskov	  Kommune	  kan	  s7lle	  egnede	  lokaler	  7l	  rådighed.	  

BÆREDYGTIG	  PRODUKT-‐	  OG	  FORRETNINGSUDVIKLING	  FOR	  KREATIVE	  SMV’ERE	  I	  GRIBSKOV	  KOMMUNE	  
	  



	  
	  	  
CV	   	   	  STEINAR	  VALADE-‐AMLAND	  
	  
Uddannelse:	  1986	  -‐	  1987	  Dri@søkonom	  NKS	  	  	  
	  
2012	  -‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Direktør,	  Three	  Point	  Zero,	  projektleder	  EHDM	  (	  EU-‐projekt	  ),	  foredragsholder,	  konsulent,	  EU-‐ekspert	  
2000	  -‐	  2012	   	  Direktør,	  Danske	  Designere	  
1999	  -‐	  2000	   	  Administrerende	  direktør,	  PLAN	  DESIGN	  A/S	  (	  senere	  Added	  Value	  Design	  og	  Fitch	  Copenhagen	  )	  
1997	  -‐	  1999	   	  Marke7ngchef,	  PLAN	  DESIGN	  A/S	  
1994	  -‐	  1997	   	  Produkt-‐/marke7ngchef,	  FIBERTEX	  A/S	  (	  tekniske	  teks7ler	  )	  	  	  
1989	  -‐	  1994	   	  Eksportchef,	  KOMPAN	  A/S	  (	  legeredskaber	  )	  	  	  
	  
Næsuormand,	  Designskolen	  Koldings	  bestyrelse,	  2010	  -‐	  	  /	  Medlem	  af	  repræsentantskabet	  2007	  -‐	  	  	  
Medlem	  af	  Advisory	  Board,	  Danmarks	  Medie-‐	  og	  Journalisthøjskole,	  2008	  -‐	  
Medlem	  af	  a@agerpanel,	  Arkitektur	  &	  Design,	  Aalborg	  Universitet,	  2009	  -‐	  
Evaluator	  /	  ekspert,	  EU	  DG	  Research,	  2010	  -‐	  
Formand	  for	  Norsk-‐Dansk	  Handelskammer,	  2013	  -‐	  
Æresmedlem,	  Danske	  Designere,	  2013	  -‐	  
	  
Tidligere	  og	  nuværende	  projektsamarbejdspartnere:	  Danmarks	  Eksportråd,	  Erhvervsstyrelsen,	  FORA,	  DDC,	  Danmarks	  
Eksportråd,	  Invest	  in	  Denmark,	  Forbrugerstyrelsen,	  Kunststyrelsen,	  Patent-‐	  og	  Varemærkestyrelsen,	  Dansk	  Erhverv,	  
videnerhverv.dk,	  Københavns	  Kommune,	  Center	  for	  Kultur-‐	  og	  Oplevelsesøkonomi,	  Copenhagen	  Capacity,	  ,	  ICIS,	  Dansk	  
Kulturins7tut,	  DTU/RISØ,	  Teknologisk	  Ins7tut,	  Trekantsområdet,	  Øresund	  IT	  Academy	  /	  Øresund	  Design,	  European	  
Academy	  of	  Design,	  Design	  Support	  Network	  (UK),	  NESTA	  (UK),	  BEDA,	  Design	  Management	  Ins7tute,	  Icograda	  m.fl.	  
	  
EU	  DG’s:	  Employment	  &	  Social	  Affairs,	  Educa7on	  &	  Culture,	  Enterprise	  &	  Industry,	  Research	  &	  Innova7on,	  OHIM	  	  
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CV	   	   	  KAREN	  SOFIE	  BLINCOE	  
	  
Uddannelse	  i	  design	  og	  bæredyg7ghed	  på	  Phd	  niveau	  
	  
2009-‐	   	   	  Direktør	  for	  ICIS,	  DK	  	  
2006-‐2009 	  Direktør	  for	  Schumacher	  College,	  Devon,	  UK	  
2001-‐2006 	  Direktør	  for	  ICIS	  Center	  (Interna7onal	  Centre	  for	  Crea7vity,	  Innova7on	  and	  Sustainability)	  
1992-‐1998 	  Ins7tutleder	  Ins7tut	  for	  Kommunika7on,	  Danmarks	  Designskole	  
1984-‐1992 	  Leder	  af	  KB	  Design,	  London	  
	  
2014	  -‐ 	   	  Formand,	  Center	  for	  Bæredyg7ghed	  og	  Resiliens	  
2010-‐2014 	  Medlem	  af	  Core	  Group,	  House	  of	  Futures/Velux	  
2012	  -‐ 	   	  Consor7um	  medlem	  WAARI,	  Mali,	  Afrika	  	  
2010-‐2013 	  Formand,	  Danske	  Designere	  
2004	  -‐ 	   	  Gæsteprofessor,	  Faculty	  of	  the	  Arts,	  Brighton	  University,	  UK	  
2001-‐2005 	  Vicepresident,	  Icograda	  (Interna7onal	  Council	  for	  Graphic	  Design	  Associa7ons)	  Canada	  
2003-‐2004 	  Medlem	  af	  forskningsgruppen	  for	  Design	  Futures,	  Goldsmith	  Universitet,	  UK	  
2002-‐2004 	  Ekstern	  Eksaminator	  and	  Uddannelsessupervisor,	  Goldsmiths	  University,	  UK	  
1998-‐2002 	  Formand,	  Kulturministeriets	  Uddannelsesråd,	  DK	  
	  
2013 	   	  Æresmedlem,	  Danske	  Designere	  
2006	  -‐	  	   	  Fellow,	  Royal	  Society	  of	  Arts,	  UK	  
	  
Karen	  Blincoe	  har	  skabt	  et	  bredt	  interna7onalt	  kompetencenetværk	  gennem	  sit	  arbejde	  og	  samarbejde	  	  
interna7onalt.	  Hun	  har	  viden	  om	  og	  erfaring	  med	  bæredyg7ghed,	  design,	  organisa7onsudvikling	  og	  uddannelse	  på	  	  
mange	  niveauer.	  Har	  organiseret	  og	  faciliteret	  seminarer,	  masterclasses	  og	  workshops	  i	  bæredyg7ghed	  og	  design	  for	  
udøvere	  og	  virksomheder	  i	  de	  krea7ve	  erhverv,	  men	  ligeledes	  for	  virksomheder	  som	  Tryg	  og	  Zealand	  Pharma	  på	  	  
ledelsesniveau.	  	  	  
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