
           

DIGITAL BOOTCAMP 
Invester i en langsigtet overlevelsesstrategi og tag med til USA 
I efteråret 2018 besøger vi Silicon Valley, og vi vil gerne have 15 virksomheder 

med. Er du optaget af nye forretningsmodeller, fremtidens service, 

gentænkning af detailhandlen? Så gi’ lyd, og du kan være med til at støbe 

programmet til en fantastisk uge. Service Platform, Lifestyle & Design Cluster 

og Innovation Center Danmark i Silicon Valley glæder sig til at høre fra dig. 

 

 

 

Turen er noget for dig, hvis du er interesseret i: 

- Nye forretningsmodeller som kilde til løbende udvikling af 

virksomheder 

- Data og ny teknologi som driver for nye produkter og services 

- Indsigt i kunderne som forudsætning for succesfuld 

forretningsudvikling 

- Omstillingsevne som alfa omega i en verden af konstant forandring 

Primære temaer 

- Mass customization (inspireret af Adidas speedfactory) 

- Future retail (Ebays retail lab) 

- Future business models (som abonnement or deleøkonomi eller udlejning) 

 

Hvad sker der i Silicon Valley? 

Silicon Valley er verdens førende hotspot for innovation og teknologi, og har et unikt økosystem bestående af kapital, 

verdensklasse-universiteter og industrier. Den særlige pay-it-forward-kultur i Silicon Valley, en blanding af 

risikovillighed, åbenhed og kreativitet, fører til banebrydende produkter og innovationer. 

- Nyeste viden, virksomhedsbesøg og forskning - inden for samspillet mellem kundeforståelse, teknologi og 

forretningsudvikling. Vi vil opleve hvordan det konkret udspiller sig i ny services i butikker og detailhandelen. 

- Matchmaking – før turen screenes alle virksomheder med henblik på et målrettet fokus for turen og et 

særligt ønske til matchmaking. 

- Briefing – virksomheder inviteres til netværksmøde, hvor der er mulighed for at møde deltagerne og 

forventningsafstemme turen. 

- De-brief og networking – virksomhederne samles til netværksmøde som opfølgning på turen og vidensdeling. 

 

Praktisk 

Tid: 1. oktober til 5. oktober 2018 

Sted: Silicon Valley, Palo Alto, San Francisco – USA 

Pris: Gratis at deltage. Det forventes at du betaler egen transport, hotel og 

forplejning. 

Vidensturen til Silicon Valley arrangeres i et samarbejde mellem Service Platform og 

det danske udenrigsministerium (Innovation Center Denmark, Silicon Valley) 

 

Send din interessetilkendegivelse i dag: https://podio.com/webforms/20232497/1378688  

 

Få svar på konkrete spørgsmål eller hør mere om turen hos: 
Heidi Svane Pedersen 
Head of Digital 
Lifestyle & Design Cluster 
Tel +45 2074 7683 
Mail: heidi@ldcluster.com 

https://podio.com/webforms/20232497/1378688

