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Hvem står bag 
Gentænk NU?

ASSOCIEREDE 
PARTNERE

PROJEKTETS 
PARTNERE 

SAMARBEJDSPARTNERE

STØTTET AF
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FORSKNINGSBASERET 
VIDEN SKABT SAMMEN MED 
SMÅ OG MELLEMSTORE 
VIRKSOMHEDER 

FORLØBET ER GRATIS Gentænk NU! er et strategisk udviklings- og innovationsforløb, som tilbydes gratis.  
Projektet er støttet af Industriens Fond.  

Gentænk NU! er et forskningsprojekt, som understøtter små og mellemstore 
virksomheder (SMV) i arbejdet med at fremtidssikre virksomheden. Fokus er på 
at skabe nye eller sætte strøm til idéer, som allerede er på tegnebrættet og som 
kan blive virksomhedens fremtidige vækstmotor.   

I projektets fase 1 har +40 SMV’er arbejdet med at komme fra ide til eksekvering 
af initiativer på meget kort tid.  I forløbet har virksomhederne arbejdet med at 
konkretisere, validere og eksekvere optimerings og innovations initiativer med 
henblik på at styrke virksomhedens konkurrencekraft. Nu og i fremtiden. 

På basis af viden og hands-on erfaring fra fase 1, udbyder vi “Gentænk din 
forretning grønt.” Her kick-starter du sammen med eksperter og andre 
virksomheder jeres arbejde med den grønne omstilling.  I arbejder dels med, 
hvordan I kan opfylde de krav, der er til et klimaregnskab mv., dels med hvordan 
den grønne omstilling kan skabe nye forretningsmuligheder for jeres 
virksomhed.

Gentænk din forretning grønt 
Temadage der bygger på forskningsbaseret viden
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Gentænk din forretning grønt
I løbet af dagen får du indsigt i, hvad den grønne omstilling betyder for din 
virksomhed. Vi kommer rundt om, hvilken betydning bæredygtighed har for 
virksomhedens værdiansættelse og konkurrencekraft, hvordan du opfylder 
kravene til klimaregnskab, og hvordan du udvikler din forretning i en bæredygtig 
retning. 

”Gentænk din forretning grønt” afvikles 3 steder i landet, som fysiske events: 

- Torsdag den 13/4 i Hammel - udsolgt  
- Tirsdag den 18/4 i Taastrup - stadig ledige pladser v/MindFuture 
- Torsdag den 20/4 i Odense - stadig ledige pladser v/Fynsk Erhverv

UDBYDES GRATIS  
I HELE LANDET

KICK-START DIN 
GRØNNE OMSTILLING

MERE END VIDEN Deltagerne får adgang til viden og redskaber, som kan anvendes i arbejdet med 
grøn omstilling og får mulighed for at afprøve dem i praksis. Herudover er der 
mulighed for at få hjælp fra fageksperter, inspiration fra casevirksomheder og 
andre deltagere og for at etablere vigtige netværk.  

Maksimum 35 virksomheder pr. dag. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Deltagelse er gratis, 
da arrangementet er en del af forskningsprojektet Gentænk NU, som er støttet af Industriens Fond.  

MindFuture, Erik Husfeldts Vej 7, 2630 Taastrup 
Fynsk Erhverv, Cortex Business Park, Cortex Park Vest 4 5230 Odense M



SKAB JERES FREMTIDIGE VÆKSTMOTOR

Dagens indhold
Hver Gentænk din forretning grønt dag består af 3 dele

R

01. KRAV & STRATEGISKE  
MULIGHEDER 

02. GRØN OMSTILLING

03. HJÆLP TIL 
FINANSiERING & NÆSTE 
SKRIDT

SPOR 1: DIN VÆRDIKÆDE 
GENTÆNKT! 
  
Fokus er i dette spor på, hvordan den 
grønne omstilling kan styrke din 
konkurrencekraft via samarbejder i din 
værdikæde.  

SPOR 2: DIN PRODUKTUDVIKLING 
GENTÆNKT! 

Fokus på, hvordan den grønne 
omstilling kan skabe mulighed for 
udvikling af nye produkter og services.

Fyld rygsækken med ny viden og redskaber til den grønne omstilling og kom i 
gang med arbejdet i egen virksomhed 

Vi sætter fokus på grøn omstillings betydning for: Din strategi, Virksomhedens 
værdiansættelse og salgbarhed, nødvendigheden af af at komme i gang med 
klimaregnskab, dit arbejde med bæredygtig forretningsudvikling

Endeligt får alle deltagere grundig viden om konkrete tilbud og muligheder 
for at søge støtte og få hjælp til at komme i mål med initiativerne. 
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Dagens program

Støttemuligheder, næste skridt og øvrige muligheder og tilbudOpsamling 16.00-16.45

Introduktion til dagen: 
- Bæredygtighed og grøn omstilling - det handler om din forretning v/Mette Neville 
- Viden der virker i praksis i din virksomhed v/Tina Fugl 
- Bæredygtigheds indflydelse på værdien af virksomheden v/Lars Rau Jacobsen 
- Gør bæredygtighed til konkurrencekraft v/Nils Wegener 
- Klimaregnskab og muligheder for reduktioner via samarbejde v/Hans Sanderson 
- Ledelse af bæredygtig forandring v/Annabeth Aagaard 

Frokost og mulighed for netværk, mails mv.Frokost kl. 12.30-13.15

Morgenmad og networkingAnkomst & check-in kl. 08.00-08.30

Spor 2: Din produktudvikling gentænkt  
Introduktion og kort fagligt indlæg om tema for spor.   
Præsentation af casevirksomhed.    
Arbejde med case og egen virksomhed: Vision, muligheder, 
løsninger, eksekvering. 

Værter: Gejst Studio v/André Falsig &  
Force Technology v/ Christine Bang Kragelund

Spor 1 : Din værdikæde gentænkt 
Introduktion og kort fagligt indlæg om sporets tema.   
Præsentation af casevirksomhed    
Arbejde med case og egen virksomhed: Vision, muligheder, 
løsninger, eksekvering.  

Vært:  Sprint360 v/Nils Wegener   
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Annabeth Aagaard 
Professor, PhD, MSc. Aarhus universitet 

Take-aways: 
- Hvordan arbejder man med bæredygtig 

forretningsudvikling? 
- De 17 SDGer som drivkraft for bæredygtig/

cirkulær produktudvikling? 
- De fire veje til bæredygtig transformation 
- Cases på bæredygtige og cirkulære 

produkter

UDPLUK AF OPLÆGSHOLDERE

Hvem du møder?

Hans Sanderson 
PhD, Senior forsker, Aarhus Universitet 

Take-aways: 
- Klima-disruption er her nu. Det giver risici og 

muligheder!  
- Nedbring jeres risici ved at kvantificere jeres 

CO2 
- Hovedparten af din CO2 udledning er i din 

værdikæde i jeres indkøb – stil krav;  
- Arbejd sammen omkring analyser og 

løsninger – klima er et systemisk problem.

Nils Henrik Wegener 
Founder, 360ºsprint 

Take-aways: 
- Indsigt i hvordan bæredygtighed kan kobles til 

forretning og konkurrencekraft 
- Enkel metode til at komme hurtig i gang  
- Enkel model for portefølje af initiativer og 

roadmap

Mette Neville 
Centerleder, Center for SMV, Aarhus BSS 

Take-aways:  
- Hvorfor er vi her i dag? 
- Hvilke lovkrav rammer SMV’erne 
- Hvilke krav stiller kunder, 

samarbejdspartnere etc.

André Berle Falsig 
Head of Strategy, Gejst Studio  

Take-aways:  
- Nedbringelse af usikkerhed i innovation 
- Design Thinking: en metode til inddragelse af 

din organisation 
- Hvordan driver du strategiske initiativer i din 

virksomhed? 

Lars Rau Jacobsen 
Partner, Clearwarter International Corporate 
Finance 

Take-aways:  
- Hvordan påvirker bæredygtighed 

værdiansættelsen og salgbarheden af din 
virksomhed? 

- Hvad efterspørger køber og investorer?

Tina Fugl 
Projektleder, Center for SMV, Aarhus BSS 

Take-aways:  
- Vi bygger på viden der virker 
- Teori på praksis – praksis på teori 

Christine Bang Kragelund 
Business development manager,  
Force Technology 

Take-aways:  
- Cases på bæredygtige og cirkulære 

initiativer 
- Prioritering af bæredygtig initiativer 
- Hands-on erfaring med grøn omstilling 
- Netværk til eksperter 
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Jeres udbytte af 
at deltage i dagen

I arbejder med jeres egen virksomhed og får input og sparring på, hvordan I kan 
fremtidsikre virksomheden gennem bæredygtig forretningsudvikling

I får en handleplan med fra workshoppen så I ved, hvordan I kan fremtidsikre 
virksomheden gennem bæredygtig forretningsudvikling.

2. KONKRET HANDLEPLAN

1. KOM OP I HELIKOPTEREN

I møder casevirksomheder, eksperter og andre virksomheder, som I kan sparre 
med og indsamle inspiration fra.

3. NETVÆRK & SPARRING
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Hver virksomhed kan deltage med 2-3 personer. 

Det skal være medlemmer af ledelsesteamet, herunder bestyrelsen, eller andre 
som har mandat fra ledelsen.

Gentænk NU! er målrettet danske SMV’er  
med 10 - 250 medarbejdere. 

Forsyningsselskaber, AMBA’er, landbrug, 
konsulentvirksomheder og foreninger kan ikke 

deltage i Gentænk NU!.

MÅLGRUPPEN

2 PERSONER PR. VIRKSOMHED

GENTÆNK NU! ER FOR DANSKE SMÅ OG 
MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER.

Hvem kan deltage?



SKAB JERES FREMTIDIGE VÆKSTMOTOR

Virksomhedsnavn 
Navn på deltagere og funktion i virksomheden 

Valg af sted: Odense eller Taastrup 
Valg af spor: Spor 1 eller 2

Tina Fugl 
Projektleder  

Center for Små og Mellemstore 
Virksomheder 

BSS, Aarhus Universitet

SEND EN MAIL MED

Tilmelding 
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