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Velkommen til Innovation X! 
Innovation X – Vi hjælper virksomheder til nytænkning og vækst 
 

Innovationsdag 31. marts 2011 
 
 

 
I Nordjylland er vi en række organisationer, der hjælper virksomheder til at nytænke 
vækst og vi vil gerne vise dig, hvad vi kan tilbyde. Det gælder både hvis du: 

 

 arbejder i en etableret virksomhed eller er ejerleder med vækstambitioner og 
ønske om at udvikle nye forretningsmodeller, nye markeder og nye produkter. 
 

 er vækstiværksætter eller potentiel vækstiværksætter med ambitioner om at få 
din virksomhed til at vokse. 
 

 er rådgiver eller konsulent, der gerne vil se, om vi har noget at tilbyde dine 
kunder. 

 

Derfor inviterer vi til:  
 

Innovationsdag d. 31. marts 2011 fra kl. 10.00 – 16.30 
Sted: NOVI Bygningen, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst 

 

Dagen er sammensat af en række spændende foredrag og workshops og strækker sig fra 
kl. 10.00 – 16.30. Du vælger selv hvilke dele du ønsker at deltage i, tilmelding sker på 
vores hjemmeside www.innovationX.dk/tilmelding 

 

OBS! Husk at tilmelde dig vores store netværksbuffet fra kl. 12.00 – 13.00 

DELTAGELSE ER GRATIS 

 
For yderligere information, kontakt projektleder Lisbeth Bech Poulsen på tel.: 9940 9097 eller lbp@adm.aau.dk  

http://www.internetsurvey.dk/innovationX/
mailto:lbp@adm.aau.dk
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PROGRAM 
 
 
Rundt om idéen med hjælp fra Opfinderrådgivningen: 
- Patenter, rettigheder og viden i din forretningsidé 
 

 
 

Teknologisk Instituts Opfinderrådgivning hjælper med at overføre gode opfindelser fra 
private idehavere til virksomheder.  Hvis du har en god ide til en ny opfindelse, som kan 
beskyttes og sælges på licens til en virksomhed, så kan Opfinderrådgivningen hjælpe 
undervejs i processen.  
Gennem konkrete eksempler bliver du introduceret til 'Opfinderens 10 trin', som 
indeholder alle centrale trin fra ide til salg af din opfindelse. Opfinderrådgivningens 
hjemmeside finder du på adressen opfind.nu 

 
Frigiv ressourcer og tid via ledelse der virker 
 

 
 
For at være en succesfuld leder eller mellemleder, skal du kunne andet end 
målsætninger, visioner og strategi – du skal også kunne kommunikere med dine 
omgivelser.  
Der vil på workshoppen blive arbejdet med praktiske teknikker til hvordan du kan gribe 
hverdagen an rent ledelsesmæssigt. Målet med workshoppen er at give teknikker, der 
gør dig som leder eller mellemleder i stand til at få folk til at: 

 forstå dig og dine budskaber 

 følge dig og virksomheden 

 arbejde selvstændigt, og tænke imens de er på arbejde 
 

Fokus i denne workshop er at gøre det så simpelt at du kan bruge de lærte redskaber og 
teknikker i det øjeblik du går ud af døren. 

Ved Bjørn Nedergård Nielsen 
Partner og Chefkonsulent hos Unopeople ApS, Hjemmeside   
Præsenteret af Væksthus Nordjylland 
Kl. 11.00-12.00 

 

Ved Kasper Birkeholm Munk 
Teamleader, Teknologisk Institut, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University 
Kl. 10.00-12.00 

http://www.opfind.nu/
http://www.unopeople.dk/dk/unopeople/
http://www.teknologisk.dk/
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Bliv en succes i Europa  
– fokus på europæiske samarbejdsprojekter 
 

 
 

 
 

Virksomheders fordele ved deltagelse i europæiske samarbejdsprogrammer er mange: 
nye og forbedrede netværk, mulighed for medfinansiering, tilføring af ny teknologi, for 
at nævne nogle få. Alligevel er danske virksomheder underrepræsenteret i disse 
projekter. På denne workshop kan du få inspiration og råd til, hvordan din virksomhed 
kan få europæis succes. 
Workshoppen vil som udgangspunkt have fokus på europæisk samarbejde indenfor 
energi, men virksomheder der har fokus på andre forskningsområder er også velkomne.  

 
 
Nordjysk Lånefond 

 

 
 

Projektudvikling fra ide til salgbart produkt kræver kapital, som især mindre, nyere 
virksomheder i disse tider kan have vanskeligt ved at rejse. 
Nordjysk Lånefond er etableret primo 2010 alene med det formål at medvirke til 
medfinansiering af disse virksomheders realisering af bæredygtige ideer, som kan skabe 
vækst, viden og beskæftigelse i Nordjylland. 
Kom og hør om mulighederne! 

 
 

Ved Kjeld B. Olesen 
Norddanmarks EU-kontor 
Bruxelles 

Søren B. Pedersen 
EEN-Aalborg 

Præsenteret af EEN – Enterprise Europe Network Aalborg 
Kl. 11.00-12.00 

Hjemmeside 

Ved Svend Erik Jensen 
Nordjysk Lånefond, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University  
Kl. 11.00-12.00  

http://www.enterprise-europe.dk/dk/hvem_er_vi/enterprise_europe_network/aalborg.htm
http://www.nordjysklaanefond.dk/
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Individuel opfinderrådgivning 
 

 
 

Teknologisk Institut stiller en specialist til rådighed for individuel sparring omkring 
konkrete forretningsidéer med teknologisk indhold.  
Her har du muligheden for at få konkrete indspark omkring det kommercielle potentiale 
i din idé til et nyt produkt eller en ny teknologi samt værdifuld viden om hvordan du 
kommer videre i kommercialiseringsprocessen.  
(Bemærk stærkt begrænsede pladser til individuel sparring)    
 
 

Sådan afsøger du finansieringsmuligheder  
- og tilrettelægger en finansieringsplan 
 

 

 
Vi kigger under oplægget på forskellige finansieringsmuligheder under hensyntagen til 
din idé profil og udviklingshorisont og behandler både bankfinansiering, seed og pre-
seed kapital, privat business angel- og venturefinansiering, industrifinansiering samt 
offentlige puljer og fonde. 
Bliv i stand til at overbevise en långiver, en investor, en fond eller en industriel 
samarbejdspartner om at din forretningsidé er værd at tilføre ressourcer. 
 
 

Samarbejdsaftaler og Due Dilligence 
 

 
 

Hvordan sikrer man sin egen virksomhed, produkter, rettigheder i samarbejder i større 
projekter, herunder revenue share, affiliate programmer og indhold i aftalerne. Hvordan 
sikrer man at en anden virksomhed faktisk kan levere det de sælger? (Due Dilligence) 

 

Ved Kasper Birkeholm Munk,  
Teamleader, Teknologisk Institut, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University 
Kl. 13.00-15.15 
 

Ved Lars Krull 
Business Angel og seniorrådgiver ved AAU, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University 
Kl. 13.00-14.00 

 

Ved Kresten Thomsen  
Grundlægger og COO, United Lane, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University 
Kl.10.00-11.00 

http://www.teknologisk.dk/
http://personprofil.aau.dk/profil/109860
http://www.unitedlane.com/
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Risikovillig kapital til emerging markets  
– skal din virksomhed have del i midlerne? 
 

 
 
IFU rådgiver og bidrager med risikovillig projektfinansiering i form af aktiekapital 
og/eller lån, når danske virksomheder ønsker at etablere sig i emerging markets.  
Vi har mere end 40 års erfaring fra projekter i Asien, Afrika og Latinamerika. IFU har 
hovedkontor i Købehavn og regionalkontorer i Kina, Indien, Sydafrika, Kenya og Ghana. 
Indlægget beskriver ligeledes konkrete investeringscases. 

 
 

Støtteordninger og andre ressourcer til virksomheder 

 

 
 
Forskningsbrændstof til din vækstmotor!  
Kom og hør Forsknings- og Innovationsstyrelsen fortælle om et udvalg af de 
støtteordninger og øvrige ressourcer, som virksomheder har mulighed for at søge om 
hos F&I. Eksempelvis:  

 ErhvervsPhD: 

 Videnpilot 
 Videnkupon (basis og udvidet) 
 Innovationsagenter 
 EUopSTART 
 Innovationsmiljøer 

 

Efterfølgende holder AAU’s Fundraising og Projektledelseskontor et oplæg omkring 
mulighederne for at få hjælp til ansøgninger til F&I. 
 

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Hjemmeside  
Fundraising og Projektledelseskontoret, AAU, Hjemmeside 
Præsenteret af AAU Matchmaking 
Kl. 13.00-15.15 
  

Ved Peter Schwalbe 
Investeringschef hos IFU (Industrialiseringsfonden For Udviklingslandene), Hjemmeside 
Præsenteret af Væksthus Nordjylland 
Kl. 13.00-14.00 

 

http://vtu.dk/om-ministeriet/organisation/forsknings-og-innovationsstyrelsen
http://www.tns.aau.dk/Forskningssekretariat/Fundraising+og+Projektledelseskontoret/
http://www.ifu.dk/dk
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Få lovpligtig dokumentation på arbejdsmiljøet  
 

 
 

Få den lovpligtige dokumentation på virksomhedens arbejdsmiljø ved minimal brug af 
ressourcer! Præsentation af løsning til APV (arbejdspladsvurdering) via online spørgeskema-
undersøgelse blandt medarbejderne. Undersøgelsen indeholder handlingsplan. 
Systemet indeholder mulighed for uddelegering af ansvar for lovpligtige eftersyn til 
medarbejderne via e-mail system. 
Nødvendig dokumentation over for arbejdstilsynet bliver tilgængeligt online. 
 
 

Radikal nytænkning indenfor innovation 

 

 
 

På denne 2 timers workshop vil du blive introduceret til model, teori og praksis for 
radikal nytænkning. Workshoppen er et miks af oplæg og øvelse. Du vil først prøve 
nogle af de mest anerkendte kreativitets værktøjer.  
Herefter vil du få et indblik i hvordan man kan arbejde mod et radikalt nyt resultat. 
Workshoppen er baseret på elementer fra Den Kreative Platform.  
www.denkreativeplatform.dk  

 
 
 

Springboard 

 

 
 

Mads Delmark fra Connect Denmark afholder et Springboard, hvor et særligt udvalgt 
panel af erhvervsfolk går i dialog med en potentiel vækstiværksætter om udviklingen af 
deres forretningsidé.  
Se mere på hjemmesiden hvor virksomheden offentliggøres den 4. marts 2011. 

Ved Mads Delmar 
Regionschef, Connect Denmark, Hjemmeside 
Præsenteret af Connect Denmark 
Kl. 15.15-16.15 

Ved PhD. Christian Byrge 
Adjunkt, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University 
Kl. 13.00-15.15 
 

Ved Lars Skiveren  
Direktør, Jysk Kvalitetsstyring, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University 
Kl. 14.15-15.15 
 

http://www.denkreativeplatform.dk/
http://www.connectdenmark.com/default.aspx?func=article.view&id=2388
http://www.connectdenmark.com/default.aspx?func=article.view&id=2388
http://www.christianbyrge.com/
http://www.jyskkvalitetsstyring.dk/
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Kapitalrådgivning  

 

 
 

Finansiering af en virksomhed hvad enten det er til opstart eller til videre udvikling af 
forretningen kan være en udfordring, som både iværksætteren og virksomhedslederen 
kan have vanskeligt ved at løfte. 
Den professionelle kapitalrådgiver kan være til stor nytte, når der skal skaffes nye 
ressourcer til virksomheden, hvad enten der er tale om bankfinansiering, seed og pre-
seed kapital, privat business angel- og venturefinansiering, industrifinansiering samt 
offentlige puljer og fonde. 
KPMG vil i dette indlæg vise hvordan en kapitalrådgiver kan bistå dig med at rejse de 
nødvendige ressourcer under hensyntagen til virksomhedens behov, branche, 
tidshorisont o.a. 

 

 
 
 

 

Ved Per Tønsberg Frandsen 
Senior Manager, KPMG, Hjemmeside 
Præsenteret af SEA - Supporting Entrepreneurship at Aalborg University  
Kl. 14.15-15.15 

 

 

http://www.kpmg.dk/

