
Fem undervisningsforløb: 

DESIGNDREVET INNOVATION  
EKSEKVERING I HVERDAGEN
DIGITAL MARKEDSFØRING
MÅLSTYRET OPLEVELSESLEDELSE
DESIGNTÆNKNING

Nu tilbyder Center for Regional- og Turismeforskning,  
CRT endnu engang undervisningsforløb for bornholmske 
virksomheder. Tag din ven eller kollega under armen og  
bliv inspireret. Det er gratis.

BUSINESS 
CENTER 
BORNHOLM

1:  DESIGNDREVET INNOVATION 
Dato: 10. januar 2019 kl. 15.30–19.30
Skab rum for ideer – konceptudvikling 
med udgangspunkt i virksomhedens eget 
DNA og brugerforståelse. Vi arbejder i 
grupper med forskellige metoder til 
ideudvikling, og går hjem med nye bud 
på vores udfordringer. Du får konkrete 
innovationsværktøjer med dig under 
armen, som bidrager til udvikling af 
dit eget innovationskit.
Underviser: Sara Groth, Senior  
designer fra Designskolen Kolding.

5:  DESIGNTÆNKNING FOR LEDERE
Dato: 23. maj 2019 kl. 15.30–19.30
Stil skarpt på din virksomheds potentiale 
gennem designmetoder. Bliv i stand til at 
identificere din virksomheds DNA og bru
ge det til at udvikle virksomheden. Kom 
til at forstå og forholde dig til balancer 
mellem ressourcer til drift og udvikling 
i en disruption tid. Vi veksler mellem 
individuelle øvelser og øvelser i par og 
grupper, der bærer præg af visuelle, 
taktile og spil virkemidler.
Underviser: Sune Klok Gudiksen, LAB 
for Leg og Design Designskolen Kolding.

2:  EKSEKVERING I HVERDAGEN
Dato: 28. februar 2019 kl. 15.30–19.30
Bliv bedre til at sikre, at både dine 
egne og virksomhedens nedskrevne 
intentioner bliver omsat i virkelige 
handlinger.
Fra vision, mission og strategi til  
ud førelse i hverdagen. At forvalte både 
egne og organisationens ressourcer 
strategisk og praktisk i hverdagen.
Underviser: Henrik Rosenlund.

4:  MÅLSTYRET OPLEVELSESLEDELSE
Dato: 25. april 2019 kl. 15.30–19.30
Kan design fiction skabe produkter?
Hvordan skaber virksomheder en positiv 
og udviklende diskurs omkring deres 
produkt ved at se på design fiction som en 
måde at afprøve ideer og visioner på – 
inden selve udviklingsarbejdet og dermed 
omkostninger for alvor kommer på tale.
Underviser: Thessa Jensen, Center for  
Interaktive Digitale Medier & Oplevelses
design på Aalborg Universitet.

DET PRAKTISKE
Sted: Alle forløb finder i CRTs lokaler på 
Stenbrudsgården i Nexø.
Form: Møderne vil være drevet af lyst og 
oplevet relevans. Undervisningen vil 
være en blanding af oplæg, diskussioner, 
workshops og perspektivering og vare
tages fortrinsvist af eksterne eksperter. 

Facilitatorer: Der vil altid være en lokal 
forankret facilitator til stede.
Perspektivering: Hvert forløb perspektive
res i forhold til tre niveauer: Vigtigt for den 
enkelte, vigtigt for virksomheden, vigtigt 
for Bornholm og disse sættes altid til debat 
i forhold til dagens oplæg, undervisning 
og efterfølgende netværk, snacks og snak. 

Netværk: Du får dermed både ny faglig 
viden og værdifuld holdningsudveksling 
og netværk i relation til den oplevede 
bornholmske virkelighed.

Kontakt Lene Havtorn Larsen,  
seniorkonsulent på CRT
Mail: ler@crt.dk eller telefon: 3085 5178

3:  DIGITAL MARKEDSFØRING 
Dato: 20. marts 2019 kl. 15.30–19.30ₒ
Skab din egen effektive Social Media-
tilstede værelse. På 4,5 time gennemgår 
vi mulighederne i at bruge sociale og  
digitale medier, med særlig fokus på ele
menter som blogging, podcast og videoer 
på plat forme som LinkedIn, hjemme
sider, Facebook, Instagram og Twitter. 
Du lærer at lave en ministrategi for din 
egen virksomhed og vi arbejder med 
værktøjerne i prak sis, så du ved, hvor
dan du strategisk, taktisk og helt ud i 
eksekveringen får flyttet din målgruppe 
derhen, hvor du vil flytte dem.ₒ
Underviser: Benjamin Rud Elberth,  
Elberth Kommunikation.

BLIV EN DEL AF  
NETVÆRKET MOLLY
Bliv en del af ledelses og udviklingsnet
vær ket i daglig tale kaldet Molly. Her 
får du ny viden på akademisk niveau 
og netværk båret af tillid og vilje til 
forandring for dig, virk somheden og 
Bornholm. CRT har drevet netværket  
i 12 år.




