
Green  
Business  
Design
– en køreplan til virksomheder som ønsker at 
udvikle sig bæredygtigt

Krav om bæredygtig adfærd og produktion kommer til at blive en del 
af alle virksomheders fremtidige virkelighed. Men det er svært for de 
fleste at omsætte bæredygtighedskravene til reelle, nye muligheder. 

Med udgangspunkt i designtænkning og designudviklingsmodeller hjælper vi jer igennem et forløb på tre 
sammenhængende workshops, som afvikles med ca. 3 ugers mellemrum. Forløbet har fokus på at identi-
ficere og udvikle en økonomisk bæredygtig strategi for virksomhedens tilgang til en bæredygtig udvikling.

I vil både få præsenteret metoder og værktøjer og få tid og faglig sparring i arbejdet med jeres egen udfor-
dring. I får en blanding af oplæg og hands-on aktiviteter, dvs. en blanding af teori og praksis. Formålet er at 
formidle ideer og løsninger ind i organisationens fremtidige liv.

Hvad I får ud af at deltage
Målet med workshoppene er at I og jeres virksomhed:

• får taget et vigtigt skridt ind i en ny udvikling, baseret på designmetodiske udviklingsprincipper. 

• får en grundlæggende forståelse for udvikling af bæredygtige forretningsmodeller.

• får en strategi, og gerne en køreplan, for hvordan udviklingen skal/kan foregå i fremtiden.

Indholdet i de 3 workshops vil afspejle en reel udviklingsproces, som består af følgende indholdselementer 
(se bagsiden).

Green Business Design er en aktivitet under Lifestyle & Design Cluster



STRATEGY POTENTIAL 
- Forstå og beskriv problematikkerne

Workshop 1 (3. oktober 2019)
Første trin i en designproces. Det handler om at forstå dine kunder og deres værdier og behov. 

Oplæg - begrebsafklaring og inspiration
Cirkulær Økonomi – Designtænkning – Serviceudvikling - Forretningsmodellering

Workshop: 
- Analyseværktøjer til at kortlægge din virksomheds potentiale
- Strategiske modeller i en bæredygtig omstilling 

STRATEGY POSSIBILITIES 
- Tænke nyt og afprøve idéer

Workshop 2 (31. oktober 2019)
Nu skal der tænkes fremad. Hvordan nytænker du din virksomhed i en bæredygtig retning, så du samtidig tjener penge?

Oplæg: 
Strategi, forretningsudvikling og design metoder - bæredygtige principper

Workshop: 
- Idéudvikling og afdækning af designmetoder
- Prototyping og test 

STRATEGY IN ACTION 
- Udføre og implementere strategier og løsninger

Workshop 3 (20. november 2019)
Sidste step i denne udviklingsproces er at gå fra ideerne til noget, der kan blive til virkelighed. 

Oplæg:
Forandringsledelse, forandring i små trin

Workshop: Udføre og implementere strategier og løsninger
- Strategiudvikling
- Handleplaner og Roadmap 

Hvem kan deltage?
Alle virksomheder inden for livsstil-, mode-, tekstil- og møbelbranchen.

Hvad skal du i øvrigt vide?
• Du (og et par kolleger) skal påregne at bruge 3 hele dage på at deltage i workshops samt tid til at arbejde     
  med din udfordring mellem workshoppene.

• Det er gratis at deltage, men du skal underskrive en virksomhedserklæring i forbindelse med første workshop.

Kontakt
Aase Højlund Nielsen, aase@d2i.dk, 31616709, eller Thomas Holst Madsen, thomas@d2i.dk, 31149969


