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Rådgivning

selskaper

de seneste trender i online
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Tor skal snak
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Tjenestedesign 

Som så mye annet, er design et 

Design handler ikke lenger kun om estetikk og formgivning, men også om 

opplevelse, brukeradferd og forretningsutvikling. Design er ikke kun et verktøy 

innen produktinnovasjon (som f.eks. iPod) 

tjenesteinnovasjon (som f.eks. iTunes). Gjennom konkrete eksempler vil 

Misvær fra Designit, vise hvordan tjenestedesign kan skape nye 

forretningsmuligheter gjennom sin brukerdrevne, virkelighetsorienterte og 

helhetlige tilnærming.

 

 

 

 

 

Hvordan kan 'Play' skape grunnlaget for nye kreative metoder og prosseser? 

Johan 

(www.playgroup.com), som blant annet har

merkevarer som BBC, Unilever

hvorfor det er viktig for

 

 

 

 

 

 

Intrapreneurship in large organizations

Case: 

man

hadde bankkonto.  Kyrre vil også snakke om

"intraprenørskap" i en stor, global organisasjon

innovasjoner for globale markeder.

 

 

 

 

 

Hvordan skal store bedrifter sikre innovasjon? 

Hvordan sikrer de at gode ideér fanges og kommersialiseres? Capgemini har 

gjennomført en studie blant store bedrifter som fokuserer på denne type 

problemstillinger, og vi vil presentere og diskutere funnene i

Vi vil også gjennomgå to konkrete eksempler som demonstrerer hvordan store 

bedrifter håndterer innovasjonsprosesser fra idé til kommersialisering. 
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Sted:   DoGA, Hausmannsgt. 16, Oslo 

Påmelding:  www.grunderskolenalumni.no 

 

Program:  

nline markedsføring som verdiøkende for utviklingsselskap 

ådgivnings- og investeringsfirmaet Ignitas har lang erfaring med å bygge online 

selskaper og har spesialisert seg på å bygge forretningsmodeller og strategier ut i 

de seneste trender i online-verdenen. Fokus ligger på å forstå hvordan veksten i 

internett-teknologi utfordrer konkurranselandskapet i etablerte industrier.  

Tor skal snakke om noen av selskaper hvis fremgang ser ut til å være godt h

online markedsføring - med fokus på søkemotormarkedsføring 

Tjenestedesign - hva, hvordan og hvorfor? 

Som så mye annet, er design et fagområdet hvis grenser er i ferd med å flytte seg. 

Design handler ikke lenger kun om estetikk og formgivning, men også om 

opplevelse, brukeradferd og forretningsutvikling. Design er ikke kun et verktøy 

innen produktinnovasjon (som f.eks. iPod) - det er også et verktøy innen 

tjenesteinnovasjon (som f.eks. iTunes). Gjennom konkrete eksempler vil 

Misvær fra Designit, vise hvordan tjenestedesign kan skape nye 

forretningsmuligheter gjennom sin brukerdrevne, virkelighetsorienterte og 

helhetlige tilnærming. 

Hvordan kan 'Play' skape grunnlaget for nye kreative metoder og prosseser? 

Johan har startet en norsk filial av det kreative byrået Playgroup 

(www.playgroup.com), som blant annet har designet interaktive opplevelser for 

merkevarer som BBC, Unilever og MTV. Han vil snakke om konseptet 

hvorfor det er viktig for nytenkning i dagens bedrifter. 

Intrapreneurship in large organizations 

Case: Ut i fra en idé som ble pitchet til Telenor for seed funding i Bangladesh, skapte

man produktet BillPay, som addresserte et problem for millioner av kunder som ikke 

hadde bankkonto.  Kyrre vil også snakke om hvordan Telenor driver 

"intraprenørskap" i en stor, global organisasjon og hvordan strukturere 

innovasjoner for globale markeder. 

Hvordan skal store bedrifter sikre innovasjon?  

Hvordan sikrer de at gode ideér fanges og kommersialiseres? Capgemini har 

gjennomført en studie blant store bedrifter som fokuserer på denne type 

problemstillinger, og vi vil presentere og diskutere funnene i denne undersøkelsen. 

Vi vil også gjennomgå to konkrete eksempler som demonstrerer hvordan store 

bedrifter håndterer innovasjonsprosesser fra idé til kommersialisering. 
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