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Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning deltager i et EU-støttet projekt BSR/ StarDust (se 
http://www.bsrstars.se/stardust/) pilot: Comfort in Living, som går ud på at skabe nye, innovative løsninger 
for den voksende befolkningsgruppe af personer over 65 år i de skandinaviske og baltiske lande. Et af de 
primære mål i projektet er at supportere dig/ jer som virksomhed i at skabe nye kommercielle muligheder 
ved at skabe internationale, forretningsmæssige match making aktiviteter og skabe grundlag for salg på nye 
markeder til ny voksende målgruppe.  

Vi har i projektet valgt at fokusere på at skabe forretningsbaserede netværk for konceptet: “Multi- 
funktionelle Køkkener” (MFK) – defineret af ovennævnte BSR Projekt “Comfort in Living”. Dette koncept 
henvender sig til leverandører af produkter og services indenfor bolig interiør, møbler, måltider og 
teknologier, der understøtter det voksende marked for velfærd for senior befolkningen. 

Projektet planlægger en større Matchmaking- og Innovation Camp den første uge af juli 2013 i København, 
hvor interesserede virksomheder kan ansøge om at deltage. 
Innovation Campen vil have deltagelse af 3 virksomheder, 5 studerende og 1 journalist fra hvert af de 6 
deltagende lande (Polen, Letland, Litauen, Sverige, Finland og Danmark)= 18 virksomheder, 30 studerende 
og 6 journalister. Over 5 dage vil de tværnationale teams udvikle koncepter og prototyper på bæredygtige, 
multifunktionelle køkkener ud fra en briefing, som laves med input fra de deltagende virksomheder. 

Formålet med denne Innovation Camp er således at udvikle prototyper til bæredygtige, multifunktionelle 
køkkenløsninger til det voksende 65+ marked, som de deltagende virksomheder kan kommercialiserede 
samt at matche virksomheder på tværs af de deltagende lande med henblik på at initiere fælles 
produktudvikling - nye strategiske samarbejder for at producere nye produkter/ services til dette nye 
voksende segment/ marked. 
For at match making kan finde sted og for at komme i betragtning til deltagelse i Innovation Campen vil vi 
gerne bede jer om at lade jer registrere og få oprettet en profil (virksomhedens færdigheder, produkter, 
services) i match making databasen www.eMatch.eu.  

Dette er en gratis service. Vi tilbyder, fra Innovationsnetværkets side at oprette jeres profil for jer og 
registrere jer under de korrekte kategorier, hvorefter I selv kan gå ind og se øvrige virksomhedsprofiler i 
databasen, hvis blot I giver os lov til at oprette jer. 

 

http://www.innonetlifestyle.com/
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Det er også muligt at blive oprettet i databasen uden at deltage i Innovation Campen og dermed stadig få 
adgang til kontaktdata på mulige, nye samarbejdspartnere.  

Vi håber ovennævnte har din/jeres interesse. Hvis du gerne vil vide mere om projektet inden, du beslutter, 
hvorvidt du er interesseret i at oprette profil og komme i betragtning til deltagelse i Innovation Campen, 
eller ønsker du at få oprettet en profil, så kan du kontakte joan@innonetlifestyle.com eller ringe på 
42421243. 

Med venlig hilsen 

Joan Knudsen 
Projektleder 
 

 
 Relaterede links links: 

 Cluster overview: https://sites.google.com/site/bsrstardust/pilots/comfort-in-living 
 Registered CiL/MFK profiles: http://ematch.eu/cil 
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