
I en tid hvor netsalg presser den fysiske butik, er mulighederne for 
omnichannel oplagte at overveje. Men hvilke strategiske beslutnin-
ger giver mening for den enkelte virksomhed, inden for et område, 
der er både komplekst og udgiftstungt? Kom og få ny viden, inspi-
ration og eksempler på konkrete tiltag i et to-dages seminar i Life-
style & Design Cluster-regi. Dagene vil blive faciliteret af forskere og 
designledere fra Designskolen Kolding samt VIA Design, og formålet 
er at bibringe dig og din virksomhed ny viden og inspiration til at ud-
vikle dine kunders oplevelser af dine salgskanaler, fysiske som digi- 
tale. Dagene vil indeholde både ny viden fra forskning og udvikling samt 
helt konkrete løsningsforslag og strategier.

Seminaret består af følgende: 

1. En lukket del med efterfølgende netværksmiddag for tre udvalgte 
virksomheder (først til mølle) som foregår på Designskolen Kolding.

2. En åben del med showcases fra første seminar samt inspirationsoplæg 
fra forskere og udviklere fra de to vidensinstitutioner, som foregår på 
VIA Design i Herning.

Butikkens understøttelse 
af oplevelse og brand
Workshop og Inspirationsseminar ved specialister fra 
VIA University College og Designskolen Kolding



Kontakt
Liv Johanne Eskholm
Designskolen Kolding
lje@dskd.dk

Tilmelding: 
Heidi Svane Pedersen, 
Lifestyle & Design Cluster
heidi@ldcluster.com
+4520747683

DAG 2
Åbent inspirationsseminar hvor der præsenteres vigtigste findings og 
videnopsamling gennem de tre konkrete showcases. Herudover har du 
mulighed for at høre inspirationsoplæg fra de to vidensteams, der tilsam-
men præsenterer nyeste viden og konkrete erfaringer baseret på virk-
somhedssamarbejder inden for området. Du vil få mulighed for at stille 
spørgsmål til både deltagende virksomheder og specialister og på den 
måde få sat spot på de udfordringer, du selv står med i din egen virksom-
hed. 

Tilmelding: åbent for alle

DAG 1
Endags ’bootcamp’ på Designskolen Kolding for 3 virksomheder, der 
bliver gået efter i sømmene af eksperter fra de to vidensinstitutioner. 
Din virksomhed vil blive udfordret i en fælles undersøgelse gennem 
ledelsesværktøjer fra designverdenen, så vi når frem til nye muligheds-
rum og barrierer for netop din virksomhed. Dagen vil foregå med  
arbejdsopgaver og fælles oplæg og læring og faciliteres af forskere og 
designledere fra begge uddannelser.
Programmet starter kl. 11, og vi afslutter med netværksmiddag.  
Forberedelse: I forbindelse med tilmelding fremsender I materiale 
om jeres virksomhed, hvor I kort skitserer konkrete potentialer og ud-
fordringer I ønsker at arbejde med. Hvis din virksomhed bliver udvalgt, 
forbereder I et kort pitch til præsentation på dagen, og I binder jer samti-
digt til at præsentere den viden, I fik gennem workshoppen til seminarets 
anden del. 

Tilmelding: Ansøg om at deltage hos Heidi@ldcluster.com 

Dato:   24 september
Tidspunkt:  Kl. 11-17
  Netværksmiddag kl. 17-20. 
Sted:   Designskolen Kolding,   
  Ågade 10, 8000 Kolding

Ansøg om at deltage

Dato:  17. december
Tidspunkt:  Kl. 10-13
Sted:   VIA Design, 
  Birk Centerpark 5, 7400 Herning

VIA Design (tidligere TE- 
KO) har mangeårig eksper-
tise i salg og oplevelses-
design inden for retail i 
samarbejde med en række 
danske virksomheder. Ved 
hjælp af skolens forskellige 
metoder evalueres kun-
dernes oplevelser med virk-
somhedens brand. VIA De-
signs efterfølgende forslag 
til den konkrete virksom-
hed har afsæt i optimering 
af kundens omnichannel-
oplevelse, herunder digi-
tale muligheder og ople- 
velsesdesign.

Designskolen Kolding 
har gennem de seneste år 
specialiseret sig i at afdæk-
ke koblingen mellem for-
brugeres oplevelser af pro-
dukter, produktudvikling 
og strategisk arbejde med 
kommunikation og salg. Til 
dagligt udvikles disse kom-
petencer i skolens virksom-
hedsrelaterede laboratori-
er, hvor forskningsviden og 
implementeringsværktøjer 
kombineres og skrædder-
sys til den enkelte virksom-
hed. Designskolens spe-
cialister vil dermed have 
særligt fokus på sammen-
hængen mellem strate-
gi, produkt, brugerople- 
velse og mødet med den 
fysiske eller digitale salg-
skanal. 
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