Wehlers styrkede branding og kommunikation via Spin-In
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Det bæredygtige møbelbrand havde stor værdi af
at invitere et tværfagligt team af studerende/dimittender indenfor, og teamet leverede med en onlinebeskrivelse af Wehlers’ ECO-System
Når det kommer til en bæredygtig profil, står det
danske møbelbrand Wehlers stærkt.
Ejerne, Maria Fryd Wehler og Henrik Holm, står
blandt andet med en B-Corporation-certificering,
som er et anerkendende og prestigefyldt stempel
til særligt bæredygtige virksomheder, men Wehlers
arbejder vedvarende på at udvikle sin bæredygtige
profil yderligere.
Derfor var Henrik Holm også straks interesseret, da han via Lifestyle & Design Cluster hørte
om projektet Spin-In for Bæredygtighed, som er
et projekt, der via tværfaglige samarbejder mellem
studerende/dimittender løser bæredygtighedsudfordringer for virksomheder i livsstilsbranchen.
- Generelt er vi meget åbne over for nye, spændende tiltag, og for nylig læste jeg, at virksomheder,
som samarbejder med universiteter og uddannelsesinstitutioner, faktisk klarer sig bedst, fortæller
Henrik Holm.
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En løsning som kunne bruges
Han stod med et konkret ønske om at styrke virksomhedens branding og kommunikation ved brug
af Internet of Things (IoT) – at gøre materialevalg
og produktion mere transparent for slutkunden –
og derudover samtidig få et indblik i, hvordan det
virker her.
- Vi havde et ønske om at få en konkret løsning,
som vi kunne bruge 1:1, og det fik vi, fortæller
Henrik Holm.
Han blev mødt af en gruppe unge mennesker, som
bød ind med nysgerrighed, dedikation samt løsningsorienteret faglighed, og Henrik Holm var imponeret af de unges ærgerrighed.
- For eksempel forlangte de, at vi skulle mødes fysisk, trods Covid-19, så det gjorde vi med alle de
forbehold, som hører sig til i denne tid.
Forskellighed var en stor styrke
Mødet blev indledt med en fortælling om Wehlers
som virksomhed, og ikke mindst opgavens indhold
og forventede udbytte.
- Vi arbejdede med en gruppe, som, udover at
komme fra forskellige lande, også repræsenterede
forskellige uddannelser, og det var meget positivt,
fordi de var meget bevidste om, hvem der skulle lave hvad i forhold til den stillede opgave, siger
Henrik Holm.

”Vi havde store forventninger
til Spin-In, og det tværfaglige
team indfriede dem til fulde
med en løsning, som blev implementeret i forbindelse med
afslutningspræsentationen”

Henrik Holm, Founder; Wehlers

Han glædede sig også over, at de unge arbejdede
selvstændigt, seriøst og målrettet, men at der selvfølgelig løbende var muligheder for at tale sammen,
hvis der opstod spørgsmål eller specielle udfordringer.
- Efter introen blandede jeg mig ikke ret meget,
men jeg var til rådighed, hvis de ønskede det. Det
var vigtigt for mig, at opgaven var deres, og de skulle løse den, for jeg havde ikke tid til at drive projektet fremad.
Teamet leverede langt over det forventede
Han fik, hvad han efterspurgte, Henrik Holm, for
ved afleveringen præsenterede det tværfaglige
team en færdig beskrivelse af Wehlers’ blockchainløsning, som blev publiceret på virksomhedens
hjemmeside med det samme.
- Jeg vil sige, at de klarede 91 procent af opgaven,
og det er langt over det forventede. De kaldte deres transparente blockchainløsning ”Wehlers Metro System”, mens jeg mere er til Eco System, så
der er en rød tråd i vores måde at kommunikere på, men de var meget inspireret af Metro-kort,
fortæller Henrik Holm, som sandsynligvis ændrer
navnet, men ellers ikke noget.
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- For os var det virkelig en cool oplevelse, og vi fik
det, vi efterspurgte. På en meget tilfredsstillende
og spændende måde fik vi løst en konkret opgave,
slår Henrik Holm fast.

Opfordring til at bruge mere film
Wehlers er allerede i gang med lignende samarbejder med CBS og DTU, og Henrik Holm fortæller,
at han fik flere input ud over den konkrete opgave
i Spin-In projektet.
- For eksempel opfordrede teamet os til at bruge
animation og film i langt højere grad end nu, og
lige nu arbejder vi faktisk med en filmmager med
henblik på en visuel styrkelse af vores bæredygtige
brand, fortæller Henrik Holm, som ligeledes roser
Spin-In for at give virksomheder mulighed for at
komme tæt på talenterne.
- Det giver os en god mulighed for at høre, hvad og
hvordan de unge tænker, og de vælger ofte overraskende og alternative indgange til de forskellige
opgaver, hvilket inspirerer, siger Henrik Holm, som
samtidig med glæde erkender, at et projekt som
Spin-In giver Wehlers chancen for at spotte mulige
emner til fremtidige jobs i virksomheden.
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- Det er selvfølgelig også i vores tanker, som han
smilende siger.

Spin-IN: En aktivitet i Lifestyle & Design Cluster
Partnere: Aarhus Universitet, SDU Institut for Entrepreneurskab, Designskolen Kolding, Det Kongelige Akademi
Projektledelse: Marianne Huang, Aarhus Universitet
Projektbeskrivelse: Formålet er at løse konkrete udfordringer med bæredygtighed i bolig- og livsstilsbranchen med afsæt i FN’s Verdensmål og den enkelte virksomheds specifikke udfordringer.Tværfaglige talentteams fra forskellige uddannelsesinstitutioner bestående af kandidater og dimittender
løser bæredygtighedsudfordringer stillet af virksomhederne, og det sker i både korte (fire dage) og
lange (seks uger) forløb.
De tværfaglige teams bidrager blandt andet med kunstneriske/æstetiske designkompetencer, tekniske
kompetencer, storytelling, interkulturelle og digitale kompetencer til kommunikation samt businesskompetencer. Det tværfaglige team afslutter med at præsentere et løsningskoncept for virksomhederne.
Deltagende virksomheder: Coster Copenhagen, Minimum, Pilgrim A/S, Liiteguard, Horn Bordplader A/S, Gardin Lis, Planet Bee, By Green Cotton, Wehlers og PP Møbler
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