
• kort om Lifestyle & Design   
Cluster

• Cirkulær økonomi
• Digtalisering og nye techs
• Design og iværksætteri

betina@ldcluster.com - www.ldcluster.com



Samarbejder og 
partnerskaber
Vi skaber og formidler samarbejde og 
partnerskaber mellem branchens 
virksomheder og uddannelses-, 
rådgivnings- og forskningsinstitutioner og 
dermed styrke den samlede mængde af 
viden og kompetencer.

Styrkeposition & national 
erhvervsklynge

Som national erhvervsklynge formidler og 
forankrer vi ny viden og fungerer som brobygger 
mellem virksomheder samt forsknings- og 
vidensinstitutioner med det formål at styrke 
virksomhedernes innovations- og 
konkurrenceevne.

Vores formål

Vi arbejder for at fremme 
innovation, bæredygtig vækst og 
beskæftigelse primært i de små 
og mellemstore bolig- og 
beklædningsvirksomheder samt i 
de relaterede kreative brancher.



Lifestyle & 
Design Cluster

Klynge- og innovationsnetværk 
for livsstilbranchen siden 2002
Erhvervsdrivende fond

Fokusområder
Entreprenørskab/design
Digitalisering – nye teknologier
Cirkulær økonomi

Netværket
346 dialogvirksomheder
4 undernetværk: 
o Executive
o Blockchain
o movers
o E-hub 

Deltagere årligt
400 virksomheder deltagere i 
projekter
1200 virksomheder deltagere i 
events
3800 modtager nyhedsbrev

Internationalt udsyn
30% af aktiviteterne er internationale.
1-2 studierejser hvert år (før Corona)

Placering
Hovedkontor i Herning.
Kontorer i Ikast, Aarhus 
og i BLOX og 
Designmuseet/villaen, 
København

Midlerne kommer fra
o Uddannelses- og forskningsstyrelsen
o Erhvervsstyrelsen
o Herning & Ikast-Brande & Aarhus 

Kommuner
o Andre Ministerier, regioner, private 

fonde/tilskud,  EU & abonnementer 

Organisering
12 bestyrelsesmedlemmer
10 konsortiepartnere
3 partnerskaber 
3 faggrupper

Siden 2012



Organisering af klynges 
indsatsområder og aktiviteter

Faggrupper

Partnerskaber

Dialog-
virksomheder

Cirkulær 
økonomiDigitalisering

Design & 
iværksættteri

Nye materialer

Tekstiler  & mode

Møbler & interiør

Evaluering

Deltagelse

Styregruppe

Bestyrelse

Sekretariat



Innovationstrappen

Passiv

Parat

Opsøgende

Sprinter

Virksomheder

Gå-hjem møder

Webinar

Seminar

Konferencer

Samarbejde med 
studerende: 
- Spin In
- Innovation Cup
- Design Boost
- Design Match

Netværk

B2B workshops/møder

Innovation Challenge

Udviklingsprojekter

Videnssamarbejder

Rundbordssamtaler

Int. udviklingsprojekter

Kompetenceforløb

Innovations- og 
forskningsprojekter

Prototyping:
- Nye teknologier
- Koncepter

Pre + PHD-projekter



Design &
Iværksætteri

Cirkulær
Økonomi

Digitalisering
& nye teknologier

Fokusområder



Cirkulær økonomi

Nordic Circular Summit -
LDCluster.com

https://ldcluster.com/portfolio-item/nordic-circular-summit/




Cirkulær 
økonomi 
Nye 
materialer 
og 
teknologier



GET RESTARTED 
Konference med nyeste viden om nye materialer og 
produktionsmetoder for en bæredygtig fremtid i livsstils- og 
designbranchen 

Netværk mellem institutioner, studerende og erhvervslivet.

Oplev en levende konference med talks, debatter, workshops, 
udstillinger og masser af mulighed for networkning. 

Mød forskere, produktudviklere, producenter, designere, arkitekter, 
unge iværksættere, studerende og mange andre med interesse 
indenfor livsstils- og designbranchen. 

Den 6.-7. december på Det kongelige Akademi



Cirkulær økonomi og digitalisering





DESIGN: 
DESIGN MATCH

Nem og overskuelig måde for danske livsstilsvirksomheder og professionelle 
samt upcoming /nyuddannede designere at mødes  for at afklare mulige nye 
samarbejder. 

Gennem Design Match får du som livsstilsvirksomhed mulighed for at få kontakt 
til særligt udvalgte professionelle designere, du ikke kender i forvejen og 
upcoming talenter inden for din branche. 

Som designer får du muligheden for at møde nye, potentielle kunder og 
samarbejdspartnere.

Individuelle match møder kan bookes resten af året.
2022 – både fysisk event og online møder.



ECO – DESIGN CHALLENGE
Vi forventer, at det nuværende EU ECO-design direktiv for 
produkter, der forbruger energi, bliver tilpasset inden for de 
kommende 3-5 år og udbredt til øvrige dele af designbranchen.

Derfor tilbyder vi designere og livsstils-virksomheder at 
opgradere deres kompetencer via ECO-design Challenge.

Casebaserede, tværfaglige teams

ECO-design Challenge er din unikke mulighed for at få hands-on
erfaring med ECO-design – viden, der potentielt kan give dig en 
konkurrencefordel på markedet.



SPIN IN FOR SUSTAINABILITY
Projektet henvender sig til virksomheder inden for livsstil- og 
designbranchen, der ønsker at arbejde med en konkret og aktuel 
udfordring inden for bæredygtighed eller som ønsker at videreudvikle 
deres bæredygtighedsdagsorden generelt.

I SPIN-IN for Sustainability matches en virksomhed med en konkret og 
velformuleret bæredygtighedsudfordring med et tværfagligt talent-team 
bestående af kandidatstuderende/nyslåede dimittender.

Studenter-teamet kobles til virksomheden i en kort periode og kommer 
med et løsningsforslag.

Samarbejdet mellem virksomhed og studenterteam løber enten i 4 dage 
(kort sprint, foregår i virksomheden) eller 4 uger (lang sprint, foregår 
primært online).



DESIGN BOOST
Design Boost er innovationssamarbejder mellem livsstilsvirksomheder, 
som ikke er vant til at arbejde med design, og nyuddannede 
dimittender fra designuddannelserne, som endnu ikke er kommet i job.

Samarbejderne har til formål at give virksomhederne indsigt i og 
afprøve, hvad design kan gøre for deres virksomhedsudvikling i form af 
merværdi i både produkter såvel som hele værdikæden.

Samtidigt får dimittenden konkret erhvervserfaring til CV’et og 
potentielt job i branchen.

Udvalgte virksomheder kan få tilknyttet en designer i tre måneder på 
deltid, til at arbejde med en af virksomhedens definerede opgave.

Cube Design –Innovation Cup med Aalborg Universitet. Møblet Cody på
Stockholm Furniture Fair. Foto: Cube Design.

Match mellem Bred Furniture og 
Sara Gammelgaard Jensen. 
Foto: Bred Furniture



IVÆRKSÆTTERI:
BEYOND BETA

Kompetence- og accellerator-forløb for vækstiværksættere i 
livsstilsbranchen

• Værktøjer
• Faciliteret coaching
• Adgang til Lifestyle & Design Cluster netværk og økosystem
• Pier to pier netværk
• Forberedelse og adgang til finansiering
• Inkubatormiljøer

• Kører fra primo 2022- sommer 2023

Photo: Andrew Neel



MENTORSHIP
Er du iværksætter, og søger du sparring, rådgivning og større netværk, 
så deltag i vores mentorship program. 

Her kan du som iværksætter søge om at få en erfaren mentor tilknyttet 
din iværksættervirksomhed i tre måneder, hvor du får ti timers gratis 
sparring.

Lifestyle & Design Cluster sørger for at matche virksomheder og 
mentorer, så behovet for sparring matcher mentorernes kompetencer.



Lifestyle Growth København

Investor, mentor og præmier til iværksættere

Paneldeltagere:

• Formand Christian Stadil, CEO og ejer af Thornico
Nicolaj Reffstrup, stifter af Ganni
Henrik Hansen, medejer af BoShop
Jens Poulsen, Group CEO og grundlægger af DK Company
Vigga Svensson, medstifter af Continued Fashion
Kaja Wiegand Møller, CEO Fredericia Furniture
Margrethe Dal Lehrmann, direktør Lehrmann Ventures
Betina Simonsen, CEO Lifestyle & Design Cluster

Livsstilsvirksomheder som var udvalgt til at pitche:❤️

• COPENHAGEN CARTEL (vinder af førstepladsen)

• RECOLLECTOR (vinder af andenpladsen)

• IMMAGINE

• CAPSULE

• WAIR

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAABIyEB7VXJtxv3qI0ojm9I3ChYHmaB6_c
https://www.linkedin.com/in/ACoAAALnslQBc5kaS0jmAJHN8gsDqYtTmPA-OAI
https://www.linkedin.com/in/ACoAAALAC2ABS1l6W6r7_5h3Hy7o1O4XrF61x7w
https://www.linkedin.com/in/ACoAAADcn9gBjdgxLKsXrq3fdTXZWmbFRGyc0XY
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABV2KoB56StZbK2U9ZxMhQKASXMwkI8-PU
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAaRDgB1XFUBVlLMTrzY7JLQ7B5KD8RWrc
https://www.linkedin.com/in/ACoAAACp-3QBq98O9ACiFELbYiGMzLdmYze9aNs


Spørgsmål? 

betina@ldcluster.com - www.ldcluster.com


