
 

• IDEA-BMC Workshop 
 

• Hvorfor? 
& 

• Hvordan? 
 
 



 
Kan en simpel ide laves til en 

forretning? 
 



Innovation  

• Innovation er en succesfuld udnyttelse af nye ideer – og at føredem ud 
på markedet 
– Omsæt dine ideer og send dem på markedet 

• Proces fra idegenerering til salg  
• Ide  enterprenøriel tilgang  Innovation  



Processen 

Ide Entreprenøriel 
mind-set 

Innovation 

(salg) 



  Hvad kom først? 

Og hvilke metoder/værktøjer skal vi bruge 
her? 

 
 

 

 



 
 

•Innovation  
• Produkt/ Service 
• Proces 
• Forretningsplan 

 
• En forretningsplan beskriver rationalet i hvordan en 

organisation kreerer, leverer og skaber en værdi (økonomisk, 
socialt eller anden form for værdi). At lave en forretningsplan 
er en del af forretningsstrategien. 

 
 
 
 



 

 Nye forretningerplaner 
 

• Diners Club, betalinger 
• Xerox , kopimaksiner 
• Dell 
• Skype 
•  etc 



Co-Creation/gruppearbejde er en effektiv måde at skabe en ny 
forretning på 
 
Du deler deltagerne op I grupper på 3-4 og lader dem arbejde på 
tværs af faggrupper/fag 

 

Co-creation 



• Hvordan bliver det brugt? 
 

• Arbejd med det! 

 
 



Fiktiv case til træning 
 

En gruppe designere har udviklet et ny konceptenhed 
til brug i plejesektoren. 
 
Enheden hedder ICare Multi-Function Unit. 
 
Features: 
 

• Senge’vagt’ med temperaturføler og transmitter 
• Høj-temperatur and røgalarm med transmitter 
• Bevægelsessensor med transmitter 
• Køkken’vagt’med transmitter 
• Fysisk størrelse 10 * 7 * 3 cm, vægt 200 g 

 
• Op til 25 enheder kan forbindes til en central station 

 
 



ICare unit 

Vælg eller definer en ‘pain’, og arbejd  
med denne 
 
 
Og tilføj gerne andre funktionaliteter, hvis  
der er behov for det. 



 
 
 
 
 

STEP 1: Vælg sprog 

STEP 2: Start 



www.idea-bmc.eu 

Youtube præsentation : http://www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI 
  

The IDEA Business Model Creator:  

http://www.idea-bmc.eu/
http://www.idea-bmc.eu/
http://www.idea-bmc.eu/
http://www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI
http://www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI


The IDEA Business Model Creator:  
www.idea-bmc.eu 

 

http://www.idea-bmc.eu/
http://www.idea-bmc.eu/
http://www.idea-bmc.eu/




Drøft med sidemanden 
 

Hvad er godt, hvad kunne være bedre? 

Resumé 



 

Spørgsmål? 
 
 

Ivan Tyrsted, Direktør 
IDEA Entrepreneurship Centre 
University of Southern Denmark 
Engstien 1 
6000 Kolding 
Denmark 
Tel: +45 6550 1393 
Mob: +45 6011 1393 
Mail: ivt@idea.sdu.dk  
www.idea-sdu.dk 
  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI 

mailto:ivt@idea.sdu.dk
http://www.idea-denmark.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=MyF4DkvLokI

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Innovation	
	Processen
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

