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09.30   Registrering og kaffe 

10.00  Velkomst v/Konstantin Lassithiotakis, Direktør, VIA Erhverv

10.10  Velkomst v/Betina Simonsen, Direktør, Lifestyle & Design Cluster

10.20  En anden slags kunder; de syge, de gamle, de usædvanligt almindelige

   Der er brug for møbler/produkter, der kan mere end bare se godt ud: 

Produkter der gør en forskel for brugere, der har problemer med fysikken.  

Hvem vil være med?

 Mette Folmer - Folmer Studio 

 Anker Bak - Ankerspoint

10.50  Bæredygtighed – og den gode historie 

  Når bæredygtighed er omdrejningspunkt for forretningen.

  Carsten Thor – Thors-Design

  Anders Holme Jensen – We Do Wood

11.20  SoMe – så simpelt er det heller ikke…

 Kan man selv markedsføre effektivt - i pressen og på sociale medier  

 – som f.eks. Instagram? Der er nogle, der kan!

  Kasper Iversen – Social Works

  Maja Bøgh Vindbjerg – Nur Design

  Jens Hamborg Koefoed - Vocast 

   

12.05  Instant Icon – Fotogene Møbler 

  Aktuel udstilling på Trapholt.

  Rosita Satell - Trapholt

12.20  Frokostpause

13.30  To spor

via.dkVIA University College

PROGRAM KL. 10.00- 17.00

Spor 1  ANDRE VEJE 

  

13.30 En person – to kasketter: designer  

 OG producent 

 Fordele/udfordringer/faldgruber

 Jonas Højgaard – Nordic Tales

 Jonas Herman Pedersen – Herman Studio 

  

14.00 Sammen er vi stærke(re) 

 Markedsføringsfællesskaber   

 Hjalte Betak – Crate Nordic  

 Birgitte Bjerregaard – Design Werck

 Molly Cairns & Tim Ely – Houzz.com 

 Anja N. Pedersen – Danish Living Room/  

 Génito

Spor 2 FUTURE SALES

13.30 Fremtidens retail-/kontraktmarked

 Et kig i krystalkuglen - overseas og i egen  

 andedam

 Anne Thomas – Lifestyle  

 & Design Cluster

 Signe Mørk Madsen – VIA Design

 Heidi Svane - Lifestyle & Design Cluster 

 Henrik Holmris – Holmris.Designbrokers

14.30 Køb og salg af virksomheder 

 Hvad er konsekvensen?

 Torben Paulin - BoConcept

 Henrik Holmris – Holmris Group

15.00 – 17.00 Hvad kan vi bruge til hinanden til?

 Forfriskning – Dialog - Netværk

 Rundvisning på VIA Design for de interesserede

Tilmelding

Tilmelding skal ske via linket her senest den 23. november 2016.

Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte Eva Paarmann - evp@via.dk

https://da.surveymonkey.com/r/30112016
mailto:evp%40via.dk?subject=
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FOREDRAGSHOLDERE

BETINA SIMONSEN har en baggrund i livsstils-

branchen fra ledende stillinger i Asien og Europa 

både fra livsstilsvirksomheder indenfor møbler/

interiør og beklædning. De sidste 9 år har hun 

været i spidsen for klyngen Lifestyle & Design 

Cluster, som har opnået det europæiske guldcerti-

fikat for at være en af de førende klynger i Europa. 

Klyngen arbejder med at eksperimentere og kigge 

på nye muligheder for livsstilbranchen og interna-

tionale samarbejdsaktiviteter med andre klynger. 

Betina sidder i flere bestyrelser og udvalg indenfor 

både offentlige og private aktører.

KONSTANTIN LASSITHIOTAKIS er direktør for  

VIA Erhverv, en samling af alle VIA University  

Colleges videregående uddannelser rettet mod  

det private erhvervsliv. Konstantin har en stor 

interesse for uddannelser og erhvervsudvikling i 

Danmark og internationalt, og har et godt sam-

arbejde med de brancher, VIAs uddannelser  

er rettet mod.

10:20 

En anden slags kunder; de syge, de gamle,  

de usædvanligt almindelige

METTE FOLMER er uddannet arkitekt fra Arkitekt-

skolen Aarhus og har en ph.d. i helende arkitektur.  

Til daglig arbejder Mette med indretning af offent-

lige rum - ofte i sundheds– og hospitalsvæsnet.  

Hun finder det ofte svært at finde møbler, der 

egner sig/opfylder kravene til smukke og hen-

sigtsmæssige indretninger til brugere med handi-

cap eller sygdom. Taget i betragtning, hvor store 

summer, der budgetteres med til indkøb på de nye 

supersygehuse, undrer Mette sig over manglen på 

interesse for området hos producenterne. Hvorfor 

er der så få i møbelbranchen, der interesserer  

sig for både at gøre livet bedre for patienter og  

personale – og samtidig at øge omsætningen? 

www.folmer.studio  

ANKER BAK fik allerede under sit studie på VIA 

Designs møbelspeciale øje på, hvor få mulighe-

der personer med funktionsnedsættelse har for at 

vælge smukke produkter, de har lyst til at bruge. 

Ankers projekt til bache loreksamen blev således 

til en nyfortolkning af krykker, som vi kender dem i 

dag, hvilket hurtigt gav stor opmærksomhed. Anker 

har bl.a. vundet ”Designtalent 2014”, og han har 

siden arbejdet videre med visionen om, at personer 

med funktionsnedsættelse skal have mulighed for 

at købe produkter, de har lyst til at bruge. Anker  

fortæller om, hvorfor han har fokus på denne pro-

duktkategori, og hvilke erfaringer han har gjort sig.

www.ankerspoint.com 

10:50 

Bæredygtighed – og den gode historie

Thors-Design = Upcycling, azobé træ (jerntræ) fra 

nedlagte danske færgelejer, der forarbejdes til 

møbler i Danmark. CARSTEN THOR, som er fir-

maets indehaver, fortæller om firmaets historie, 

hvordan man med succes kan arbejde med ned-

tagning af hele færgelejer, en træsort, der hører til 

verdens tungeste og ikke er beregnet til møbel-

produktion, – og hvor resultatet er design med 

tydelige brugs spor. 

www.thors-design.dk 

ANDERS HOLME JENSEN, direktør i We Do Wood,  

fortæller om firmaets visioner og daglige arbejde 

i forhold til at designe og markedsføre møbler i 

bambus. Bæredygtighed er et nøgleord for We  

Do Wood, og Anders Holme Jensen vil dele sine 

erfaringer i forhold til de positive konsekvenser og 

uundgåelige udfordringer, man møder, når man 

som firma har hensyn til miljøet som en væsentlig 

del af sit DNA. 

www.wedowood.dk

11:20  

SoMe – så simpelt er det heller ikke….

Social Works er et dansk markedsføringsbu-

reau, der har specialiseret sig i Instagram. Product 

Placement, events, sponsoragentur og influen-

cer er nogle af de begreber, der er dagligdag hos 

Social Works, som arbejder med at løfte firmaer-

nes Insta gramming op på et andet og mindre til-

fældigt niveau end der, hvor de oftest er nu. Partner 

og Salgschef KASPER IVERSEN fortæller om, hvad 

man kan gøre for at bruge de sociale medier –  

og især Instagram – til at eksponere sine produkter 

på en målrettet og professionel måde. 

www.social-works.com 

MAJA BØGH VINDBJERG er uddannet arkitekt fra  

Arkitektskolen Aarhus i 2015 og indehaver af NUR 

Design Studio, som hun stiftede i 2013, mens hun 

studerede. Maja er blevet et kendt navn i branchen 

grundet sine populære og kommercielle produkt- 

og møbeldesigns og også for hendes effektive og 

virkningsfulde brug af Instagram. Maja fortæller 

om sine erfaringer med Instagram og deler ud af 

sine tips og tricks til at få øget opmærksomhed på 

dette medie. 

www.nur.dk 
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FOREDRAGSHOLDERE

JENS HAMBORG KOEFOED, founder af VOCAST, 

holder et oplæg om, hvordan man som lille dansk 

eksportvirksomhed eksekverer målrettet kend-

skabsopbygning på mange markeder med få res-

sourcer. Med udgangspunkt i et par kundecases 

illustreres det, hvordan PR og influencer marketing 

kan skaleres op ved hjælp af skræddersyede ekse-

kveringsprogrammer og automatisering af manu-

elle arbejdsopgaver. VOCAST er en PR-platform, 

der kombinerer presse- og bloggerdatabaser  

med email, social media, newsroom og imagebank.  

Platformen anvendes til PR og influencer marke-

ting for mere end 2.000 brands. 

www.vocast.dk  

12:05 

Instant Icon – Fotogene Møbler

ROSITA SATELL er ph.d.-studerende i design kultur 

ved Institut for Design og Kommunikation ved 

Syddansk Universitet. Hendes forskningsprojekt 

danner udgangspunkt for Trapholts kommende 

udstilling ”INSTANT ICON - Fotogene Møbler”  

(17. november 2016 - 27. august 2017). Udstillingen 

fremhæver syv møblers særlige mediagene træk 

og deres bredt funderede præsentationer i billeder, 

rum, ord og ting. Rosita Satell fortæller om bag-

grunden for udstillingen og hvilke træk i møblerne, 

der appellerer til nutidens visuelle kultur. 

www.trapholt.dk 

SPOR 1: ANDRE VEJE

13:30 

Én person – to kasketter:  

designer OG producent

JONAS HØJGAARD var studerede på Arkitekt-

skolen i Aarhus, da han designede lampen Bright 

Sprout, som han satte i produktion – og fik solgt 

så mange af, at han valgte at springe fra studiet. 

Siden er kollektionen vokset med adskillige møbler 

i firmaet ”Nordic Tales”, og Jonas blev i 2014 nomine-

ret til titlen ”Årets Væksteventyrer”. Jonas for tæller 

om fordele og udfordringer ved at drive møbel-

virksomhed med en baggrund som designer. 

www.nordic-tales.com 

JONAS HERMAN PEDERSEN driver tegnestuen 

Herman Studio sammen med sin ægtefælle, Helle 

Herman Mortensen. Indtil for nylig hed firmaet 

Herman CPH, og i dette forum designede og solgte 

ægteparret egne designs, samtidig med at de 

designede for andre producenter. Herman CPH 

kollektionen er solgt til Ferm Living, og Jonas og 

Helle koncentrerer sig nu om design arbejdet. Jonas 

Herman Pedersen forklarer, hvorfor de tog dette 

valg. 

www.hermanstudio.dk 

14:00 

Sammen er vi stærke(re)

HJALTE BETAK er co-founder og CEO hos Crate 

Nordic, som formidler kendskab til og salg af  

produkter fra små håndværksbaserede design-

virksomheder gennem en online portal. Crate 

Nordic fik selv både finansiel støtte og opmærk-

somhed som et Kickstarter-projekt og har gennem 

de sidste to år gjort sig erfaringer med både vel-

vilje og udfordringer i forhold til at lave en kollektiv 

maker markedsføringsplatform. 

www.cratenordic.com 

BIRGITTE BJERREGAARD er ankerkvinde i Design 

Werck – et fælles showroom for møbel- og design-

producenter beliggende på Krudtløbsvej i Køben-

havn. Design Werck huser ca. 30 små og mellem-

store designvirksomheder og er omdrejningspunkt 

for en masse aktiviteter, hvor promotion af 

”werck’erne” og deres produkter er i fokus. Design 

Werck er på kort tid blevet et mødested for mange 

forskellige aktører i branchen – både i og udenfor 

Design Werck. Birgitte fortæller om baggrunden, 

hverdagen og visionerne for det ambitiøse projekt. 

www.designwerck.dk

HOUZZ er en online platform for produkter og 

ydelser til indretning og ombygning af hjemmet, 

som forbinder kunder og professionelle i et unikt 

visuelt fællesskab. I 2008 etablerede ægteparret  

Adi Tatarko og Alon Cohen Houzz. Projektet fødtes 

ud af en frustration over, hvor svært det var at  

finde professionel hjælp til at renovere deres hjem.  

I år er Houzz blevet udråbt som verdens 11. mest 

innovative ’game-changer’. MOLLY CAIRNS, 

Branded Buying Manager og TIM ELY, Head of 

Buying – begge fra Houzz i London - vil fortælle  

om plat formen og de bagvedliggende idéer. 

www.houzz.com  
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FOREDRAGSHOLDERE

DANISH LIVING ROOM er en fælles stand for 

danske møbelproducenter på Salone Del Mobile i 

Milano. Business Opportunities Italy, Den Danske 

Ambassade i Rom og Lifestyle & Design Cluster er 

initiativtagere til konceptet, som har været realise-

ret siden 2012. Génito A/S var ét af otte firmaer, der 

delte den flotte stand i 2016. Salgschef ANJA N. 

PEDERSEN fra Génito fortæller om sine erfaringer 

med udstillingen, og om hvad Génito har fået ud af 

at være med. 

www.genito.dk

SPOR 2: FUTURE SALES

13:30 

Fremtidens retail-/kontraktmarked

Hvad betyder Virtual Reality for fremtidens livs-

stilsmarked? ANNE THOMAS har for Lifestyle & 

Design Cluster udarbejdet en rapport, der opsam-

ler konsekvenserne af den næste IT-bølge: Når 

den virtuelle verden smelter sammen med vores 

fysiske. Hvad gør den ved livsstilsforbrugeren? 

Hvad gør den ved vores hjem? Og hvordan udnyt-

ter livsstilsindustrien bedst de nye muligheder?  

Få en smagsprøve på rapporten og hør en  

opsummering af nøglekonklusionerne.  

Rapporten vil være tilgængelig for download. 

www.ldcluster.dk  

SIGNE MØRK MADSEN arbejder på en ph.d. på  

VIA Design om fremtidens retailscenarier. Her 

undersøger og analyserer hun retails muligheder 

og begrænsninger med særlig fokus på små og 

mellemstore virksomheder – set både i helikopter-

perspektiv og under lup. Signe Mørk Madsen er 

uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole og 

har en baggrund fra bl.a. B&O. Hun har undervist i 

Retail Design på VIA Design siden 2005. 

www.via.dk/forskning

HEIDI SVANE, projektleder hos Lifestyle & Design 

Cluster, er netop hjemvendt fra en Masterclass i 

New York med 15 af de bedst sælgende danske 

livsstils- og modebrands. Heidi vil dele cases, viden 

og erfaringer samt et indblik i nye trends - frisk 

plukket fra de amerikanske frontrunners. 

www.ldcluster.dk 

Holmris.Designbrokers er en markant spiller på 

både det danske og internationale kontrakt marked. 

De arbejder målrettet med fire forskellige seg menter: 

Office/ Learning/Care/Hospitality. Direktør HENRIK 

HOLMRIS fortæller om, hvordan organi sationen 

arbejder med salg og markeds føring og baggrun-

den for at lave en ”endags-messe” i lokomotivhal-

lerne i København – nemlig ”Trends & Traditions”. 

www.holmris.dk 

14:30 

Køb og salg af virksomheder

Årets Børsraket 2015 – solgt i 2016 er overskriften  

på historien om BoConcept, fortalt af TORBEN 

PAULIN. Efter et rigtigt godt 2015 blev BoConcept 

for få måneder siden  solgt til en britisk kapitalfond, 

hvilket uden tvivl overraskede mange i branchen. 

Torben Paulin, administrerende direktør i BoCon-

cept, fortæller om forberedelserne op til salget,  

og hvad det betyder for BoConcept og firmaets 

medarbejdere nu og fremover. 

www.boconcept.com 

Holmris + Flexform fusionerede pr. 1.1.2016 med 

Punktum/Designbrokers – og herigennem  

cementerede konstellationen sig som en efter 

danske forhold meget stor organisation. Holmris 

Group har ekspanderet voldsomt inden for få år 

gennem opkøb og fusioner. HENRIK HOLMRIS, 

direktør, vil berette om motiverne bag og fordele  

og ulemper ved at blive meget stor på kort tid. 

www.holmris.dk
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