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Betina Simonsen har de sidste 13 år være CEO for Lifestyle & Design Cluster og har derudover en kandidat i
international handel og marketing fra både Danmark og Japan. Betina har tidligere arbejdet i internationale lederstillinger inden for livsstil i Japan, USA og Storbritannien. Hun har derudover arbejdet som uddannelseschef for
Via Design. Foruden den nuværende stilling i klyngen, sidder Betina i forskellige bestyrelser, advisory boards og
styregrupper inden for livsstilsområdet både i offentlige og private samarbejder. Lifestyle & Design Cluster har et
stort fokus på digitalisering, cirkulær økonomi og iværksætteri. Klyngen har to inkubatormiljøer i henholdsvis Ikast
-Sylab og i Aarhus – Head Start Fashion House (HSF)
Eva Paarmann, lektor, Cand. Arch.
Underviser i møbeldesign og materialer på VIA University College,
Herning. Eva har en baggrund som
designer i flere møbel- og inventarvirksomheder og er i dag partner i
møbelfirmaet Lopfurniture.

Simon Sønderby Nielsen,
Product Manager LaminationMaster og Rikke Lyhne Jensen, Project Manager CSR & Quality, begge
fra Gabriel, vil præsentere
firmaets tilgang til bæredygtighed,
introducere skumalternativet Zenxit
og andre bæredygtige tiltag i produkt porteføljen.

Flemming Hynkemejer, Ingeniør
(E), MBA (Insead). Flemming har
arbejdet for større danske virksomheder som B&O og TDC, og har
derudover været adm. direktør for
mellemstore virksomhederne som
Dansk Kabel TV, Triax og RTX.
Flemming er i dag CEO i Convert,
som er et mindre startop, der
fokuserer på cirkulær økonomi.
Dorte Walzl Bælum ,Civiløkonom
– Cand.Negot, HD-A, INSEAD,
Kemiingeniør (Diplom) med speciale i plast. Dorte er i dag på 14. år
leder af videncenteret Plast Center
Danmark samt netværksdirektør
for Innovationsnetværket Dansk
Materiale Netværk.
Rosalie McMillan er stiftende
direktør i det walisiske firma, Smile
Plastics, som omdanner plastikaffald til dekorativt plademateriale
til brug i design- og arkitektur
projekter.

Kasper Holst Pedersen, tredjegenerations snedkermester og
CEO hos PP Møbler.
PP Møbler er et internationalt kendt
og anerkendt snedkerværksted,
der producerer og markedsfører
Wegner møbler med fokus på det
ypperste håndværk og - kvalitet.

Suzi Christoffersen er ekspert i
bæredygtige og innovative materialer i mode- og tekstilindustrien.
Hun har arbejdet tæt sammen med
mange skandinaviske brands og
tekstilindustrien som konsulent
inden for implementering af bæredygtighed i eksisterende forretnings modeller.
Gennem sit årelange arbejde i
industrien, har Suzi opbygget en
stor viden om de miljømæssige
udfordringer. Denne kombination
har givet hende en unik indsigt i
miljø-innovation og i de forretningmuligheder, der ligger i bæredygtighed.
Geoff Lunn er Application Engineer hos Ansys Granta. Hans
akademiske baggrund er maskinog materialeingeniør, og han har
tidligere beklædt både tekniske og
salgsmæssige stillinger i industrien.
Ansys Granta er markedsleder
inden for materiale informationsteknologi. Ambitionen er at fremme
uddannelse og analyse inden for
materialer, for at kunne skabe
bedre, grønnere og mere sikre
produkter.
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EF T ERM I D DAG - HVA D FOKU SE R E R F R E M T I D E N S KU N D E R PÅ?
Anders Bisgaard, Chef for forskning, udvikling og innovation,
Research and Development Center
for Creative Industries and Professions
Research and Development Center
for Innovation and Entrepreneurship
VIA University College
Felix Huber, Head of Supplier Acquisition and Onboarding Wayfair
Europe.
Felix er ansvarlig for at identificere
og integrere nye leverandører til
møbel- og boligkategorier fra hele
Europa. Gennem hans store erfaring med e-commerce, consumer
goods, salg og rådgivning, har han
en stærk historik, der understøtter
leverandørerne på deres rejse mod
at udvikle sig til high performance
medspillere. Felix introducerer
Wayfair‘s forretningsmodel, de
specifikke kundeudfordringer inden
for møbel- og boligkategoerierne og
mulighederne for nye leverandører.

Heidi Illum Vendler er ansat i Aarhus Kommune, Indkøb og Udbud,
som projektleder for projekt bæredygtige, cirkulære møbler. Heidi har
faciliteret processen for udvikling
af Aarhus Kommunes bæredygtige
møbelstrategi og sammen med en
udbudskonsulent og en contract
manager sikrer hun implementering
af strategien.
Heidi er uddannet cand.merc. i
international afsætning og HD i
Organisation, og har mange års
bred erfaring med projektledelse
og organisationsudvikling fra
kommune, universitet, region og
sundhedsvæsenet.

Ingela Elisabet Holmgren Christiansen er uddannelseskoordinator
på VIA Material Science Engineering i Herning. Hun vil introducere
studiet, hvor naturvidenskabelig
viden inden for materialer af
plastik og tekstil kombineres med
færdigheder i bæredygtighed, innovation og produktudvikling.

Line Bering Larsen, CMO hos
Bolia, har i de sidste 4 år stået
i spidsen for Bolias globale
marketing initiativer, inspirerende
universer og digitale nybrud i en
verden, hvor købsmønstre, -motiver og kunderejse er i konstant
forandring og hvor design ikke
udelukkende handler om skønhed,
men om oprindelse, holdbarhed,
tilgængelighed og ærlighed.
Bolia.com er med sit enestående
koncept, brand stores og globale
ekspansion, en unik spiller inden
for designmøbelbranchen.
Alle møbeldesigns er unikt fremstillet til kunderne og Bolia arbejder
aktivt mod at sikre bæredygtige
fremstillingsformer og materialer i
alle designs.

Christina Christensen, Quality
& Compliance manager hos Bolia
med en baggrund som materialeingeniør fra VIA, har ansvaret for at
implementere Bolias bæredygtige
tiltag på produkt- og leverandørniveau, herunder også CSR.
Christina har bl.a. fokus på div.
certificeringer, standarder, test
samt definition af krav til kvalitet
og bæredygtighed. Hun arbejder
desuden med at forme Bolias overordnede bæredygtige strategi, hvor
produkter og produktion har særlig
stor betydning.

Dennis Schoeneborn er professor
i kommunikation, organisation, and
CSR ved Copenhagen Business
School. Forud for sin akademiske
karriere har han været strategisk konsulent hos The Boston
Consulting Group i Hamburg. Hans
forskning er publiseret i førende
tidsskrifter inden for organisation og
management, såsom Academy of
Management Review og Journal of
Management Studies, blandt andre.

Heidi Svane, Head of Digital
hos Lifestyle & Design Cluster.
Innovation har været primus motor
i alt hvad Heidi har rørt ved, fra
de mange år som selvstændig
detaildrivende, til konceptudvikler
hos Internationale virksomheder
samt Lab agent hos Danmark
ældste innovationshus. I dag driver
Heidi projekter hos Lifestyle &
Design Cluster, hvor digitalisering
er katalysatoren for innovation og
udvikling.

