VED I HVORDAN TEKNOLOGI KAN
KICKSTARTE BÆREDYGTIG INNOVATION?
Videnssalon og minikonference ved specialister fra CBS, KEA,
Designskolen Kolding og Lifestyle & Design Cluster

Har I overvejet at der findes en synergi mellem teknologi og cirkulær økonomi, som kan
løfte jeres forretning nye steder hen?
Bevidsthed om bæredygtighed bliver stadig større hos forbrugerne, men hvordan kan
teknologi være en løftestang hen mod cirkulær økonomi, gennemsigtighed, og
bekæmpelse af kopivarer? Det sætter vi fokus på i en to-trins-raket bestående af
videnssalon og efterfølgende minikonference.
Dagene bliver faciliteret af Lifestyle & Design Cluster med medvirkende forskere,
eksperter og designledere fra CBS, KEA og Designskolen Kolding.
Formålet er at give din virksomhed ny viden og indsigt i hvordan nogle af de nyeste
teknologier bl.a. blockchain og IoT kan være løftestang til cirkulær forretningsudvikling.

DAG 1
1-dags Videnssalon på Designskolen Kolding for 4-6 virksomheder
med deltagelse af 2-3 personer fra hver virksomhed.
Denne dag er der fokus på jeres udfordringer og derfor en unik
mulighed for at I særligt kan diskutere og finde løsningsforslag til
jeres virksomhed. I vil blive matchet med en eksperter fra
vidensinstitutionerne som vil kunne sparre med jer. Målet er at I
identificerer udfordringer indenfor teknologi og bæredygtighed. Vi
ser i dag at blockchain kan være løsningen til at sikre sit dansk
designprodukt er autentisk og derved som forbruger undgår at købe
hælervarer. Derudover ser vi at blockchain kan understøtte
storytelling, vise hvor materialerne kommer fra eller visualisere
klimaaftrykket af danske designprodukter.
Hvis dette er input som I ønske skal spire i jeres virksomhed høre vi
gerne fra jer.
Deltagelse: Virksomheden skal identificerer en eller flere udfordringer
i jeres forretning, der omhandler sporbarhed, forfalskninger,
gennemsigtighed eller forsyningskæde. Derudover skal i kunne
deltage med mindst to personer. Send en kort beskrivelse af
udfordringen og intro til virksomheden. Derudover forbereder I en
kort pitch til selve dagen og forpligter jer samtidigt til at deltage ved
den opsamlende minikonference.
Tilmelding: Send jeres udfordring og ansøg til Heidi@ldcluster.com
Dato: Tirsdag d. 18. februar 2020
Tidspunkt: kl. 11.00 - 17.30
Sted: Designskolen Kolding, Ågade 10, 6000 Kolding

DAG 2
Flere virksomheder skal se mulighederne for at løfte den
cirkulære dagsorden ved hjælp af teknologier. Derfor invitere vi
ind under 3daysofdesign til en mini-konference.
Deltagerne vil få inspirations oplæg og her ønsker vi at bringe
jeres virksomhed ind for at belyse de overvejelser, der er
kommet frem under videnssalon.
På dagen vil der være ekspert oplæg og din virksomhed sakl
bidrage til en panel debat. Paneldiskussionen skal sætte
tankerne i gang hos deltagerne. Vi sørger for at der er tid til at
netværke med både videnseksperter og deltagere, så du får
noget med hjem til din egen forretning.
Tilmelding: Åbent for alle.
Dato: Torsdag d. 14 maj 2020
Tidspunkt: kl. 09.30 - 16.00
Sted: Smedjen, Pakhus11, Dampfærgevej 4, 2100 København Ø
(3days of Design)

VED I HVORDAN TEKNOLOGI KAN
KICKSTARTE BÆREDYGTIG
INNOVATION?

DESIGNSKOLEN
KOLDING
Vi forædler en lang
demokratisk tradition, hvor
designere sammen med
brugerne på en legende
måde finder bæredygtige
og inkluderende løsninger.
Talent er det vigtigste
materiale, vi arbejder med.
Gennem teori og
refleksion. Via realistiske
og tværfaglige projekter

Forløbet er relevant for jeres virksomhed hvis I:
Har et højt fokus på bæredygtighed, men ikke ved hvordan
teknologi kan være en drivkraft på den mission ELLER: Har
en tydelig digital profil, men ikke ved hvordan det kan drive
bæredygtighed.
Kan forpligte jer til både videnssalon og minikonference
Kan sende 2 pers. til videnssalon. F. eks en IT/digital chef
eller digital-/forretningsudvikler og en CSR chef.
Er villige til at være åbne om jeres forretningsovervejelser og

CBS
INSTITUT FOR
DIGITALISERING
Stræber efter et højt
niveau af samarbejde med
repræsentanter fra industri
og samfund, samt
ligeledes at organisere
vores forskning til at
imødekomSe den hurtige
udvikling og radikale
innovation der er
kendetegnet ved forskning
indenfor IT området.

udviklingsprocesser.

KEA
Hvad får virksomheden med hjem
Vi vil gerne hjælpe virksomheden videre. Gennem Industriens
Fond har vi muligheden for at tage jeres videre i et forløb i
samarbejde med CBS.

KEA bygger bro mellem
håndværk og ny viden, og
de studerende lærer at
omsætte viden til
produkter i bred forstand.
KEA uddanner inden for
teknologi, design og
business. Uddannelserne
har et højt fagligt niveau
og tætte bånd til
branchernes virkelighed.

KONTAKT OG TILMELDING
KONTAKT

TILMELDING

Louise Elisabeth Hansen
CBS, Institut for Digitalisering
Leh.digi@cbs.dk

Heidi Svane Pedersen
Lifestyle & Design Cluster
Heidi@Ldcluster.com

LIFESTYLE & DESIGN
CLUSTER
Vi er en katalysator for, at
den danske livsstilsbranche bliver blandt de
mest innovative i verden.
Vi skaber vækst og
udvikling via brobygningsaktiviteter mellem
virksomheder, videns-,
forsknings- og
uddannelsesinstitutioner.

