
Nye forretningsområder 
 

Pit Stop 2 har fokus på arbejdet  med din virksomheds mål og forret-
ningsstrategi med henblik på at identificere vækstpotentiale og nye 
forretningsområder. Der vil bl.a. blive arbejdet med Alexander Oster-
walders Business Model Canvas og med Strategisk Design samt 
UDD modellen (Udforskning– Udfordring– Designforslag til nye stra-
tegier) med henblik på at afdække nye forretningsområder. 

Nye ydelser & services 
 

På Pit Stop 2 vil du med udgangspunkt i de ovennævnte områder 
arbejde målrettet med at identificere nye ydelser og services, som din 
virksomhed kan tilbyde jeres kunder. 
 

 
 
 
 

Online tilstedeværelse og   
kunderelationer 
  

Her arbejdes med virksomhedens online strategi og muligheder– 
hjælp til at navigere i det virtuelle rum og identificere de mange mulig-
heder, det medfører at være synlig for potentielle og eksisterende 
kunder på diverse online platforme. Der arbejdes desuden med kort-
lægning af virksomhedens opgaver, kunder og markeder bl.a. med 
det formål at få en bedre forståelse for, hvilken værdi man har for 
sine kunder og herigennem afdække evt. mulige nye ydelser. 

Er din virksomhed gearet til 
fremtiden? 
 
Der stilles store krav til forandringsevne og innovation i fremtidens 
virksomhed. 
 
Hvor er din virksomhed om 2 år? Har du styr på forretningsstrategien 
og hvad, der skal til for at nå virksomhedens mål? Pit Stop giver dig 
inspiration til at nytænke din virksomhed. 
 
Innovationsnetværkene Livsstil- Bolig & Beklædning og Service Plat-
form tilbyder i fællesskab din virksomhed Pit Stops, hvor du arbejder 
med værktøjer og metoder til at afdække din virksomheds uudnyttede 
potentiale, som kan være med til at øge din konkurrenceevne og 
vækstmuligheder. Disse forløb er specielt tilrettelagt for små virksom-
heder indenfor bolig, beklædning, servicefagene samt de kreative 
brancher, der ønsker at nytænke deres virksomhed. Vi vil i Pit Stop 2 
arbejde med 3 overordnede temaer: 
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Projektperiode: 
Efterår 2013– Sommer 2014 
 
Pris:   
Det er gratis at deltage i projek-
tet, bortset fra den tid du inve-
sterer i projektet samt evt. ud-
gifter til transport  og overnat-
ning i forbindelse med work-
shops (vandrehjem). 
 
Info & Tilmelding: 
Joan Knudsen: 42421243 
joan@innonetlifestyle.com  
 
Man er først endeligt tilmeldt, 
når man modtager bekræftelse 
om deltagelse og har under-
skrevet deltagererklæring. 

Pit Stop 2 er et samarbejde mellem Service Platform og  

Innovationsnetværket Livsstil– Bolig & Beklædning / Development 

Centre UMT Att.: Joan Knudsen 

42421243– joan@innonetlifestyle.com 


