NETVÆRKSDREVET
INNOVATIONSLEDELSE

KOM MED I ET NETVÆRK AF
BORNHOLMSKE ERHVERVSLEDERE
OG STYRK DIN VIRKSOMHEDS
KONKURRENCEEVNE

– EN DEL AF VIDEN&VÆKST PÅ BORNHOLM

Har du ambitioner om at opdatere din viden og styrke din konkurrenceevne inden for kvalitet, originalitet og oplevelse? Og har du lyst til at gøre det i et netværk af andre forretningsdrivende og virksomhedsejere på Bornholm? Så er netværksdrevet innovationsledelse måske noget for dig. Møderne i netværket vil fokusere på den nyeste litteratur inden for innovation og ledelse under overskriften »dagens
perspektiv« og bliver suppleret med oplæg af inspirerende eksperter og praktikere.

TEMAER FOR NETVÆRKSMØDERNE 2017
1.INNOVATION AF SERVICE- OG
KUNDEOPLEVELSER MED FOKUS
PÅ VALUE CO-CREATION:
Sådan arbejder virksomheder med
at styrke service og kundeoplevelsen: Case: Tivoli, Zoo og Tivoli Hotel

2. N ETVÆRKSDANNELSE OG
NETVÆRKSBRUG:
Hvilke skal man satse på, og
hvordan arbejder man strategisk
med både at indgå i – og bruge
netværk optimalt?

3. S AMSKABELSE OG
FORANDRINGSLEDELSE:
Sådan kan du med personligt
lederskab og æstetiske processer
gøre op med vanetænkning og
lettere gennemføre forandringer.

5. E VENTUDVIKLING OG FRIVILLIGHED:
Gennem viden om motiver for fri
villighed gennemgår vi, hvordan 
man kan udvikle bedre events ved
at arbejde strategisk med eventgæster og eventoplevelser.

6. DELE- OG PLATFORMSØKONOMI:
De mest kendte deleøkonomiske
koncepter er Airbnb, Uber og GoMore.
Hvad er op og ned, når vi taler om
alle de mange nye økonomibegreber,
og hvor store er potentialerne?

7. BACK TO BASICS I VIRKSOMHEDEN:
Hvad er det, der gør, at nogle virksomheder overlever i en foranderlig
verden, og hvad er det, der gør, at
andre ikke overlever? Det kan Back to
Basics give en del af forklaringen på.

NETVÆRKSMØDER
I tilbydes en »pakke« med den nyeste litteratur forud
for hvert møde. Til hvert netværksmøde læser vi teksterne og taler om, hvordan emnet kan omsættes til
tiltag, der styrker konkurrencekraften. Hvad betyder
det for dig personligt, hvad betyder det for din virksomhed, og hvad betyder det for dine relationer? En
ekstern ekspert deltager på hvert møde og giver sit
perspektiv på, hvordan bornholmske virksomheder kan
gøre brug af den nyeste viden.
FORRETNINGSPLAN OG KOMPETENCEUDVIKLING
Vores fokus er at skabe udvikling for den virksomhed,
du ejer eller arbejder i, og derfor er det en del af din
deltagelse i netværket, at du får en mini-vækstplan
eller forretningsplan. Denne følges op af en kompetenceudviklingsplan for dine medarbejdere eller kolleger,
der skal gøre jer i stand til at føre planerne ud i livet.

KRAV TIL DIG
Din virksomhed skal helst bestå af mindst to ansatte.
I skal have vækstpotentiale og lyst til at arbejde med
forskningsbaseret viden og forretningsudvikling og tid
til at forberede jer til hvert netværksmøde.
Tilbuddet medfinansieres via EU’s Socialfond, og du
skal derfor være parat til at registrere den tid, du bruger
på netværksmøderne, og den tid du bruger til forberedelse.
DATOER FOR NETVÆRKSMØDER 2017
Onsdag 24. maj
Mandag 12. juni
Tirsdag 29. august
Onsdag 20. september
Torsdag 12. oktober
Mandag 13. november
Tirsdag 12. december
Alle dage fra kl. 14.00-20.00

VIDEN&VÆKST

Business
Center
Bornholm

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

4. D IGITALISERING &
SOCIALE MEDIER:
Sådan kan du arbejde strategisk
og praktisk med digitalisering og
sociale medier, så du kommer
mere i kontakt med dine kunder.

DET PRAKTISKE
• Det koster kr. 3.000,- inkl.
moms plus din tid.
• Netværket mødes i alt 7
gange i 2017 – en gang pr.
måned fra kl. 14.00-20.00.
Du kan få mere viden og
tilmelde dig hos
Center for Regional- og
Turismeforskning:
Lene Havtorn Larsen
Tlf.: 3085 5178
Mail: ler@crt.dk

