
Her er en liste over de aktiviteter, Lifestyle & Design Cluster har gennemført i 2016. Klik på de mange links, 

primært til vores hjemmeside, hvor der er flere detaljer.  

Januar 

 I januar skiftede vi navn til Lifestyle & Design Cluster. Det nye navn var er et led i vores strategi om 

et større internationalt fokus, så vi understøtter de danske bolig- og beklædningsvirksomheders 

vækst bedst muligt. Læs pressemeddelelsen om navneskiftet her 

 

 Udvalgte danske og internationale journalister fik et smugkig, da vi sammen med nogle af de 
kommende udstillere på Milano-messen holdt en prerunner-event på Design Werck i København 
for at styrke opmærksomheden omkring de danske virksomheder.  
 

 Design Boost-projektet, som matcher designere og træ- og møbelvirksomheder, blev gennemført 
med succes – læs her kataloget om forløbet og deltagerne. De fine resultater har betydet 
finansieringer fra TUUF fonden til Design Boost 2, som blev skudt i luften i august og for alvor går i 
gang i 2017. 
 

 Opstart af Nordic Buzz Interreg-forløb med kompetenceudvikling for 34 danske og svenske unge, 
nordiske iværksættervirksomheder. 
 

Februar 

 Nordic Buzz var igen en del af Formland-messen med 95 udstillere. Vinder af årets produkt blev 
Piece of Denmark, med deres nye vaseserie i glas og porcelæn. 
 

 Det 1-årige projekt ’Design for Disassembly’ afsluttes med videndelingsseminar med deltagelse af 
de ni virksomheder, der alle fik ny viden om cirkulær økonomi og nye, grønne forretningsmodeller  

 

Marts 

 For anden gang modtog vi guldmedalje fra EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem – og er stolte 

over, at vi med en score på 99% placerede os blandt Europas allerbedste klyngeorganisationer. 

Læs pressemeddelelsen her 

 

 Opstart af første workshop i ’Bæredygtig Business’, et cirkulær økonomisk kompetence-
udviklingsforløb af rådgivere med modige virksomheder som prøveklude  
 

 I samarbejde med det danske Udenrigsministeriums handelskammer i Kina, arrangerede vi for 

anden gang ’Modern Danish’ i Shanghai. 11 danske bolig- og beklædningsvirksomheder deltog i 

denne vigtige, asiatiske designevent. Læs mere her 

 

 Digital disruption var hovedtemaet, da 220 mennesker med interesse for e-handel var samlet i 
Centralværkstedet i Aarhus for at drøfte begrebets trusler og muligheder. Eksperter og 
virksomhedsejere delte ud af egne erfaringer, og fælles for dem alle var opfordringen om at gribe 
mulighederne – kun på den måde vækster dansk e-handel. Læs her beretninger fra konferencen, 
hvor vi var partner og bl.a. præsenterede Big/small data projektets resultater fra Ry.  
 

http://ldcluster.dk/wp-content/uploads/sites/4/2016/01/2016-01-25_Lifestyle-and-Design-Cluster.pdf
http://ldcluster.com/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/2016.02_Pre-runner_Milano.pdf
http://ldcluster.com/portfolio-item/design-boost/
http://ldcluster.com/portfolio-item/nordicbuzz/
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=b5235a6ec4&e#Nordic Buzz med 95 udstillere
http://www.pieceofdenmark.dk/
http://rethinkbusiness.dk/projekter/design-for-disassembly/
http://ldcluster.dk/wp-content/uploads/sites/4/2016/03/Europ%C3%A6isk-guldmedalje-til-Lifestyle-Design-Cluster-1-1.pdf
http://ldcluster.com/portfolio-item/baeredygtig-business-groen-kompetenceudvikling-for-raadgivere/
http://ldcluster.com/portfolio-item/modern-danish-design-shanghai-2016/
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=2173f5df0e#Beretninger fra konferencen
http://ldcluster.com/wp-content/uploads/2016/03/E-handel_indl%C3%A6gsholdere.pdf


 På baggrund af arbejdet i faggruppen om nye materialer, blev der arrangeret to på-vej-hjem-møder 
om hampefibre under titlen ’Hamp: Nyt nordisk superfiber’ Læs også rapporten om hampefibrenes 
anvendelsesmuligheder i tekstilbranchen.  
 

April 

 To møbelprodukter under Innovation Cup kom i detailhandlen. Læs her de to cases om nye 
produkter, som er udviklet derefter af Cube Design A/S og A.C.O Møbler, som begge deltog i 
Innovation Cup og Design Boost. 
 

 Også i år stod vi bag Danish LIVINGroom på Milano-messen sammen med Den Danske Ambassade i 

Rom.  Læs her om den fælles stand, hvor danske virksomheder kan udvikle nye 

forretningsmuligheder via kontakter til internationale arkitekter, indkøbere, forhandlere og 

journalister 

 

 Vækstinitiativet Headstart Fashion etableres som fond med direktør i Lifestyle & Design Cluster 

Betina Simonsen som bestyrelsesformand, og holder senere i august en formel åbningsreception. 

 

Maj 

 Lifestyle & Design Cluster faciliterede den afsluttende konference om Vigga-projektet på Kolding 

Designskole, hvor forretningsmodellen om børnetøj som abonnement og cirkulær økonomi var på 

dagsordenen. 

 

 Sylab åbnede med ministerdeltagelse og holdt senere på året workshop omkring robotteknologi og  
åbent hus med stort modeshow. Ordrerne har hele 2016 væltet ind. Se den megen presseomtale 
og læs meget mere om bl.a. de enkelte iværksætterprofiler på Sylabs projektside. 
 

 Projektet Baltse@nior BSR Interreg om livsstil for seniorer startede op. 
 

 Lifestyle & Design Cluster tager med Service Platform på tourné til 18 cityforeninger med oplægget 
’Fremtidens detailhandel – Kunderejsen & Sociale medier’:  
 

Juni  

 Strategisk design-forløbet gav gode input til strategiske processer til deltagerne –  
Læs her, hvad Pressalit og Hummel fik ud af projektet  
 
Lifestyle & Design Cluster afholdt ’Generation Jones workshop’ om projekt Senior Lifestyle 
Innovation Express hos KVIK Køkkener med deltagelse af danske og udenlandske forskere. En række 
virksomheder fra tekstil-, møbel- og livsstilsbranchen deltog. 
 

 Opstart af det 3-årige cirkulære økonomiske projekt Rethink Business 3.0: ’Fokuseret 
Værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceanvendelse’. 16 virksomheder deltager i det 
første hold i udviklingen af nye, grønne forretningsmodeller og et afsluttende værdikædematch. 
 

http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=377bfbf5a7#Hamp
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=377bfbf5a7#Hamp
http://ldcluster.dk/wp-content/uploads/sites/4/2016/03/Lokal-Hampproduktion-1.pdf
http://ldcluster.dk/wp-content/uploads/sites/4/2016/03/Lokal-Hampproduktion-1.pdf
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=8647ac5579#unge designereNY
http://ldcluster.dk/wp-content/uploads/sites/4/2016/03/Danish-LIVINGroom-indtager-Milano.pdf
http://headstartfashion.dk/
http://ldcluster.com/headstart-fashion-aabningsreception-d-24-08/
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=9a18395ab7#Invitation til Vigga
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=9a18395ab7#Breaking SYLAB
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=9a18395ab7#første workshop i SYLAB
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=ea409a7523#Sylab åbning_prs
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=16168367b3#detbugnermedsylab
http://ldcluster.com/portfolio-item/mode-og-tekstilproduktion-i-danmark/
http://ldcluster.com/portfolio-item/baltsenior/
http://www.serviceplatform.dk/arrangementer/citychef-2020-netv%C3%A6rk-detailhandlens-ambiti%C3%B8se-ildsj%C3%A6le
http://ldcluster.com/wp-content/uploads/2016/06/2016.06.15-Strategisk-design-FINAL.pdf
http://ldcluster.com/portfolio-item/senior-lifestyle/
http://ldcluster.com/portfolio-item/senior-lifestyle/
http://rethinkbusiness.dk/projekter/fokuseret-vaerdikaedesamarbejde/
http://rethinkbusiness.dk/projekter/fokuseret-vaerdikaedesamarbejde/


 Netværket Citychef 2020 blev etableret og holdt sit første netværksmøde om fremtidens 
detailhandel. 
 

August 

 Future of Fashion #4 afholdt et storstilet modeshow på Børsen. En række af de unge mode-talenter  
var efterfølgende repræsenteret på en udstillingsstand på CIFF-messen i København, hvor mentorer 
hjalp til med matchmakingen. 
 

 Projektet Nordic Furniture Insight afholdt sit første af i alt to arrangementer i 2016 i København 
med emnet cirkulær økonomi. Senere på året arrangerede Lifestyle & Design Cluster en studietur 
med besøg til IKEAs hovedsæde i Älmhult. 
 

 På Nordic Buzz Formex-messen i Stockholm deltog 20 udvalgte, kreative iværksættere fra Danmark 
med deres egne produkter. Vinklen var bæredygtighed. 
 
 

September 

 Et nyt projekt i samarbejde med Erhvervsakademierne skal styrke e-handlen og digitaliseringen hos 
de danske SMV'ere. Projektet har fået navnet ’Digital Vækstkultur’ og faciliteres af Lifestyle & 
Design Cluster i samarbejde med Service Platform. 
 

 Rethink Resources afholdt workshop om tekstilgenbrug, der er et emne, som optager mange 
tekstilvirksomheder. Workshoppen fandt sted på teknologisk institut, der også er partner i 
projektet.  
 

 Kundetrafik-projektet, der er udarbejdet med Service Platform, lanceres. 
 
 
Oktober 

 Projekt Midtnet Kina-puljen afholdt kickoff for virksomheder, som har en god idé til en løsning eller 
et produkt til det kinesiske marked. Første infomøde finder sted i januar 2017. 

 

 Co-create projektet blev skudt i gang. I Danmark har vi efterhånden ret gode erfaringer og tradition 
for at arbejde med co-creation med kunder og brugere gennem undervisning på vores 
designuddannelser, hvilket Europa gennem dette Erasmus-støttede projekt kan få gavn af. 
 

 Lifestyle & Design Cluster gennemførte en masterclass og studietur til New York for en række 
virksomheder for at opfange en række tendenser fra detailmarkedet. Det kom der en række gode 
learnings ud af, som er opsummeret i denne case. 

 

November 

 I forlængelse af opstarten på Fokuseret Værdikædesamarbejde inviterede Lifestyle & Design 
Cluster til en hel Rethink Business day, der bestod af et åbent formiddagsseminar om cirkulær 
økonomi  med resultater fra de tidligere Rethink Business-projekter samt en kickoff workshop for 
de 16 deltagende virksomheder i Fokuseret Værdikædesamarbejde. 
 

http://ldcluster.com/citychef-2020/
http://ldcluster.com/citychef-2020/
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=f1f97a1a31#FoF
http://ldcluster.com/portfolio-item/17066/
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=f1f97a1a31#NF
http://ldcluster.com/workshop-nordic-furniture-insight-besoeg-ikeas-hovedkvarter/
http://ldcluster.com/workshop-nordic-furniture-insight-besoeg-ikeas-hovedkvarter/
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=f1f97a1a31#NBuzz
http://ldcluster.com/portfolio-item/digital-vaekstkultur/
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=4e6149f363#rethink Res
http://www.serviceplatform.dk/blog/vejle-og-n%C3%A6stved-valgt-til-kundetrafik-projekt
http://ldcluster.com/portfolio-item/17877/
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=4e6149f363#Midtnet Kina
http://us1.campaign-archive2.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=d0b7173f53#kina
http://ldcluster.com/portfolio-item/17762/
http://ldcluster.com/cases/rice-fik-viden-netvaerk-new-york-2/
http://ldcluster.com/rethink-business-dag-kickoff-workshop-cirkulaer-oekonomi/


 To infomøder i hhv. Århus og København omkring rapporten og selve projektet Little Big Data blev 
afholdt. 
 

 Lifestyle & Design Cluster var sammen med VIA Design og Aarhus Universitet BTECH i Herning  
værter for en international konference om cirkulær økonomi og tekstiler i Herning. Rien Otto fra 
hollandske Dutch Awearness var, udover at være keynote speaker og arrangør af et modeshow om 
bæredygtige polyestertekstiler på konferencen, også hovedaktør i en matchmaking event hos 
Lifestyle & Design Cluster. Læs artiklen med et interview af Rien Otto her 
 
Årets møbelkonference 2016 fandt sted på VIA Design med en præsentation af rapporten omkring 

Virtual Reality og livsstilsbranchen.  

 

December 

 En ny bevilling til en National Cirkulær Økonomi Hub om affaldsforebyggelse blev givet til et 
tværgående team bestående af seks innovationsnetværk, hvor Lifestyle & Design Cluster (der er et 
af de seks netværk) også er projektkoordinator. 
 

 Lifestyle & Design Cluster afholdt sit 2. halvårlige møde for konsortiepartnerne om kommende og 
igangværende udviklingsaktiviteter. En del af programmet på mødet, der fandt sted på Comwell 
Hotel Kellers Park ved Vejle, var åbent for virksomheder. 
 

 Talentprojektet blev i 2016 gennemført med følgende partnere: Paustian, Eilersen, Kähler, Skovby 
Møbelfabrik og Innovation Living og talenter og medarbejdere fra Kunstakademiets Designskole 
(KADK), Designskolen Kolding, VIA Design og Syddansk Universitet (SDU). Resultaterne blev fremvist 
på en lukket workshop på Design Werck.d. 21.12. Vinderne blev fundet med hjælp fra ekstern jury: 
Signe Byrdal, Birgitte Bjerregaard og Niels Hvass.  

 

http://ldcluster.com/ny-rapport-little-big-data-projekte/
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=ebd66a9064#CØkonf
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=ebd66a9064#RienOtto
http://ldcluster.com/portfolio-item/internationalt-moebelseminar-2016/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10810457/Udprint%20Virtual%20Reality.pdf
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=ea409a7523#CØhub
http://us1.campaign-archive1.com/?u=5a2f070614063a8547b93a932&id=ebd66a9064#Konsortie2017
http://ldcluster.com/portfolio-item/talentprogram-2016/

