
Se hvilke udviklingsprojekter vi arbejder med på nuværende tidspunkt på centerforindustri.dk

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  



Hvordan:


Møde - oplæg og aftale om processen


Introduktion for medarbejderne


Metoder og værktøjer


Opsamling, screening og validering af ideer


Tilbagemelding på alle ideer - go/no go
Bearbejdning og kvalificering af "go" 


ideer


Kontakt til ekstern viden, teknologi, leverandører mv.


Evt. søge udviklingsmidler til idee-n/r.
Starte traditionelt udviklingsforløb

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Hvorfor:

Dansk erhvervsliv er blandt de bedste i verden til at 
udvikle og producere up-market produkter. Produkter, 
der er dyrere end konkurrenternes, men som fortsat 
sælges, fordi de er af en bedre kvalitet. Det handler 
blandt andet om holdbarhed, design, brugervenlighed, 
indpakning, fleksibilitet, levering eller fortælling. Det er 
derfor medarbejderne skal inddrages i den innovative 
proces.

Medarbejderne er enhver virksomheds vigtigste 
ressource. Medarbejdernes samlede ressourcer og 
kompetencer definerer virksomheden samlede 
konkurrencekraft og dermed virksomhedens fremtidige 
udvikling. Når vi samtidig oplever, at det er vanskeligt at 
tiltrække arbejdskraft, så er det mere end oplagt, at ens 
medarbejdere også systematisk skal medvirke til at levere 
virksomhedens udvikling.

Medarbejderens gode ide undfanges måske ikke, eller 
den  tabes på  grund af manglende struktur eller 
organisatorisk opbakning.  Center For Industri (CFI) 
tilbyder en løsning,  der fremmer  og understøtter 
innovationen hos medarbejderne - fra ide til forretning.

MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION

 

 

Resultater, Bedre Bundlinje:

Maksimer din produktivitet gennem 
medarbejdernes engagement og få 
samtidig en bedre bundlinje.

 

 
  

 

 
 
 
 

Behov:

Innovation og udvikling er et must for 
din fremtidige konkurrencekraft. Er 
din organisation kendetegnet ved 
autonomi eller faste forløb og 
processer? - Vi har metoderne. 

 
 

Motivation, metode & kultur:

Medarbejderne motiveres til og
oplæres til ideudvikling og tilføres 
metoder og struktur der skaber en 
idekultur.

Kontakt os for mere 
information og hvad det 
betyder for din virksomhed.

Henrik G. Larson
Direktør

CFI - Center For Industri

Tlf.: +45 2220 8250
Web: centerforindustri.dk
Mail:  info@centerforindustri.dk




