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THE BUSINESS MODEL CHALLENGE
Udvikling, vækst og innovation er et resultat af relationer - og det er når folk 
mødes , at nye tanker og ideer opstår. Hvis vi søger ideerne og udfordrer 
os selv, altså. For der er ikke meget her i verden - ud over regnvejr - som 
kommer af sig selv...

BUSINESS MODEL CHALLENGE er derfor et tilbud til nordiske virksomheder, der gerne vil 
udfordre sig selv, deres virksomheder og deres forretningsmodeller med kvalificerede spørgsmål 
- og i dialog med virksomheder fra Norge, Sverige og Danmark.

Udgangspunktet er, at den der er klogest på din virksomhed er DIG. Og de bedste svar på hvordan 
din udvikling og vækst i virksomheden kan se ud - gives af dig. Vi er til gengæld nysgerrige og 
gode til at stille de spørgsmål, som du kan bruge til at skubbe til dine egne eksisterende svar 
og begynde at kortlægge alle de mulige fremtider, du kan vælge imellem. På en systematisk og 
struktureret måde, selvfølgelig. Vi tager udgangspunkt i Alexander Osterwalders Business Model 
Canvas og arbejder med modellen så du kan gå hjem og fortsætte med at stille spørgsmål til din 
forretningsmodel -  og holde den smidig, opdateret og tilpasset den fremtid, du sigter mod.

PROGRAM
Lokale intromøder 1:1  i hhv. Norge, Sverige og Danmark
Selv om vi er all about spørgsmål, så er det en forudsætning for forløbet, at alle deltagere er trygge ved det 
rammeværk vi stiller dem i. Vi starter derfor ud lokalt med en gennemgang af Business Model Canvas modellen 
hjemme hos dig.

Hjemmearbejde - kortlægning af NU-situationen i din virksomhed 
Alle deltagende virksomheder arbejder nu hjemme med at beskrive virksomheden som den ser ud her og nu i 
termer af Business Model Canvas. Evt. i samarbejde med den lokale Changemakerspace-pedel.

24. & 25. april 2018:
Fremtidsworkshop - Danmark
29. & 30. maj 2018:
Fremtidsworkshop - Sverige 
19. & 20. juni:
Fremtidsworkshop - Norge

Vi tager Skandinavien rundt - og i dialog med virksomheder som 
ligner din/kan være inspirerende på andre måder gennemgår vi 
alle deltagers eksisterende forretningsmodeller med spørgsmål 
til hvert element. }



UDBYTTE?
Og hvad får jeg så helt konkret ud af at deltage? Spørger du måske dig selv. Og så er du allerede 
godt igang, og på vej ind i det rette spørge-mode:) Målet er, at alle deltagere - når vi har været hele 
Skandinavien rundt og hver enkelt virksomhed igennem - har:

kortlagt egen forretningsmodel 
med inspiration fra nordiske kollegaer har identificeret mulige udviklings- og vækstområder heri
og dermed kan se flere eller nye spor ind fremtiden for sin virksomhed.
Har fået et nyt rammeværk at videreudvikle sin virksomhed i - og
har fået udvidet sit nordiske netværk.

HVEM 
The Business Model Challenge er målrettet virksomheder indenfor træindustrien 
- med op til 20 ansatte. 

PRAKTISK
The Business Model Challenge er et tilbud indenfor rammerne af EU-projeket KOBRA. Det 
betyder at deltagelse i forløbet er gratis mod registrering af din tilstedeværelse - men der er 
egenbetaling på transport, overnatning og forplejning. Vi sørger naturligvis for fælles bookninger 
af konferencepakker, mens du selv sørger for færge, fly eller togbilletter.

TILMELDING & SPØRGSMÅL
Kontakt din lokale CHANGEMAKERSPACE-pedel for at høre mere og finde  ud af, om forløbet er 
noget for dig:

Sverige - Mikael Hultberg E: Mikael.Hultberg@skaraborg.se | T: 0500-49 72 12
Norge  - Geir Hammersmark E: Geir.Hammersmark@arendal.kommune.no | T: 97 02 77 98
Danmark -  Louise Højsgaard Nielsen E: LHN@learnmark.dk | T: 42 12 72 10

Sidste frist for tilmelding: mandag den 9. april 2018.



CHANGEMAKER

We believe in the existence 
of more than ONE possible future. 

And in shortening the distance 
to the best of these futures for changemakers 

- by challenging assumptions and asking questions.

We do this by creating new connections 
between people, places and mindsets   
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CHANGEMAKERSPACE er således et laboratorium for nytænkning og læring, hvor 
vi vender tingene helt på hovedet. Og hvor det handler om at frisætte din og dine 
meddeltageres viden, tanker, ideer og nye løsninger - ved at stille nye spørgsmål og 
arbejde med forskellige modeller at tænke fremtiden ind i.

Initiativet er sprunget ud af et nordisk projektsamarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner som har til  formål at afdække og 
analysere fremtidens behov for kompetencer - og at eksperimentere med nye former for 
læring til at imødegå disse behov. 

Navnet er inspireret af Makerspaces eller FabLabs hvor der er mulighed for at arbejde 
med fysiske produkter til fremtiden. Men hvor udgangspunktet også er, at det er 
deltagernes egne idéer og kreative energier, der driver værket. Her er ingen på-forhånd-
givne løsninger eller svar - og ingen passive tilskuere. 

I CHANGEMAKERSPACE arbejder vi derfor med forskellige forsøg og udviklingsaktiviteter 
og inviterer til samtænkning og samskabelse på workshops, i værdinetværk, med 
inspiration, på nye mødesteder og med nye typer af kurser. Og det hele med det 
overordnede formål, at forkorte  DIN rejsetid til fremtidens succeser.


