
Innovationscampfor virksomheder4. oktober 2017

INVITATION TIL VIRKSOMHEDER

Løs din Kina-udfordring 
sammen med studerende

Onsdag den 4. oktober 
2017 (heldagsevent) 
i Aarhus. Nærmere 
information følger.

DATO OG STED
Det er gratis at deltage.

Tilmelding senest fredag den 18. august 2017 via:  
https://agropark.nemtilmeld.dk/27/

PRIS OG TILMELDING 
Louise Krogh Johnson
Projektleder, Midtnet Kina
lkj@agropark.dk
Tlf. 2154 5909

KONTAKT

Meld din virksomhed til Midtnet Kinas innovationscamp 
og få inspiration til nye produkter målrettet Kina, mar-
kedsføring eller din forretningsmodel i Kina.

Innovationscampens formål

I Midtnet Kina-programmet arrangerer Agro Business 
Park, Inno-Pro, Lifestyle & Design Cluster og VIA Univer-
sity College en innovationscamp med formålet at kom-
me med bud på løsninger på udfordringer for danske 
virksomheder på det kinesiske marked.

På baggrund af din virksomheds behov sammensætter 
vi et dynamisk og kompetent team af både danske og 
kinesiske studerende, der har til formål at løse jeres 
problemstilling gennem værktøjet ”Strategic Design 
Thinking”. Studerende fra andre midtjyske uddannel-
sesinstitutioner kan dog også deltage og udvælges efter 
virksomhedernes behov.

Hvad får I som virksomhed ud af at deltage?

• Konkret og kvalificeret forslag til løsning af jeres 
Kina-udfordring

• Samarbejde med team af studerende matchet specielt 
til jeres virksomhed

• Sparring med videnspersoner inden for kinesisk kul-
tur, det kinesiske marked og hvordan man får fat på 
kunderne - konkrete svar på netop jeres spørgsmål

• Netværk med relevante, kompetente eksperter, 
studerende og andre virksomheder med ønske om 
at etablere sig på det kinesiske marked

Op til seks virksomheder kan deltage.

Krav til deltagende virksomheder

• Din virksomhed skal tilhøre én af følgende bran-
cher:
 » Fødevarer
 » Energi og miljø
 » Avanceret produktion og industri
 » Kreative erhverv, IKT og turisme

• I skal klart kunne definere jeres ønsker og formål 
med at deltage

• I skal præsentere en konkret problemstilling ved-
rørende det kinesiske marked, som I ønsker nye og 
innovative løsningsforslag til

• I skal komme med relevant baggrundsinformation 
og materiale*, der sætter de studerende ind i casen

• I skal stille en person til rådighed, som kan deltage 
på dagen og besvare spørgsmål, når de studerende 
har behovet.

*Relevant baggrundsinformation og materiale inkluderer fx 
markedsdata, prototyper, udviklede produkter mv.
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