Netværksseminar: Designtænkning
Designtænkning som tilgang til innovation og digitalisering
De fleste virksomheder med innovationsfunktioner i Danmark har udfordringer med at udvikle og
implementere innovation og digitalisering, så det skaber værdi i organisationen.
Udvikling af organisationens innovationsevne – fra ingeniørdrevet til entrepreneurship
- Via strategisk fokus og gennem metode-, proces og kompetenceudvikling styrker vi
dine kompetencer
Indlægsholder: Charlotte Johs, VP & General Manager, UE Ultimate Ears, Silicon Valley.

Charlotte har siden 2010 arbejdet på senior executive-niveau for Logitech. Hun har gennem
en årrække arbejdet intenst med transformationen fra ingeniør-drevet produktudvikling til en
tværfaglig kundefokuseret tilgang med udgangspunkt i design-tænkning. Dette vil Charlotte
fortælle os om, samt give hendes bud på, hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til at
få succes med de store innovations-udfordringer.
Sprint: Digital og design-tænkning som en del af innovationsfagligheden
- Digitalisering af SMV’er
Indlægsholder: Thit Juul Madsen, Direktør for D2i – Design to innovate

Thit byder os velkommen til Pakhuset, hvor D2i har til huse. Hun fortæller kort om D2i og projektet
Sprint:Digital. Projektet understøtter regeringens strategi om at danske SMV’er i langt højere grad
skal udnytte digitaliseringsmulighederne. Sprint:Digital har fokus på at igangsætte virksomhedernes
transformation mod en mere digital hverdag ved at tilbyde sprintforløb, som er en designmetode, til
effektivt at få afsøgt potentialet i deres overvejelser.
Hands-on i den digitale transformation
- Når ppt’en er slukket og der er trykket på digitaliserings-knappen skal organisationen agere i
praksis. Der skal udvikles, implementeres og der skal arbejdes med ny adfærd.
Indlægsholder: Harald Tokerød, partner og digitaliseringsspecialist, Tokerød Plus.

Harald arbejder med digital omstilling. Han hjælper virksomheder med at identificere og analysere
digitaliseringsindsatsen ud fra en forretningsmæssig kontekst og hvor den skaber størst værdi.
Harald giver os sit syn på, hvordan vi bedst går til opgaven med fokus på både hvorfor og hvordan.
Tid:
Torsdag 25. apr 2019 kl. 9.00 - 15.00
Sted: D2i - Design to Innovate, Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding.
Pris: EGN medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: kr. 500,- ex moms
Tilmeld dig her. Du er velkommen til at tage en kollega med.

Netværksseminar: Designtænkning
Program
08.30 – 09.00

Ankomst. Registrering, kaffe og netværk

09.10 – 09.30

EGN Danmark og D2i byder velkommen

09.30 – 10.30

Oplæg ved Harald Tokerød:

10.30 - 10.45

Pause og netværk

10.45 - 11.30 		

Oplæg ved Camilla Rygaard-Hjalsted:

11.30 - 12.00		

Netværksdialog

12.00 - 12.45 		

Frokost

12.45 - 13.45 		

Oplæg ved Charlotte Johs:

13.45 - 14.15 		

Netværksdialog

14.15 - 14.30 		

Kaffe

14.30 - 15.00 		
			

Paneldebat med Charlotte Johs (Logitech inc.), Thit Juul Madsen (D2i)
og Linda Lagoni (Sprint:Digital)

15.00- 			

Tak for i dag

			

			

Hands-on i den digitale transformation og dialog

Danske virksomheders vækstmuligheder i den globale arena

			
Udvikling af organisationens innovationsevne – fra ingeniørdrevet
			til entrepreneurship

Om D2i
D2i arbejder målrettet på at få flere danske SMV’ere til at arbejde med designmetoder på strategisk
niveau og som en del af deres innovationskraft. D2i er en designklynge, der er grundlagt på
baggrund af et erhvervspolitisk opdrag.
D2i er medvært på dagen. Ved tilmelding giver I lov til, at vi deler jeres tilmeldingsdata med D2i, der
udelukkende bruges i forbindelse med denne dag.

