• VI SKAPER INNOVASJONSLØFT I RINGERIKSREGIONEN •

INNOVASJONSPROGRAM 8
Gjør som andre kjente virksomheter
allerede har gjort - meld deg på
neste Innovasjonsløft!
SJEKK HVA NOEN DELTAKERE SIER

OM SIN OPPLEVELSE:

«Det har vært fantastisk å bli kjent med så mange
mennesker som også er opptatt av innovasjon.
Jeg har lært mye mer enn jeg trodde på forhånd».

Haakon Tronrud TRONRUD GRUPPEN
«Innovasjonsløft gav meg inspirasjon til å gjøre en enda
bedre jobb. Det gav meg et nytt nettverk og en kjennskap
til bedrifter - jeg ellers neppe hadde tilegnet meg. Innovasjonsløft førte oss kollegaer nærmere sammen. Vi
oppdaget også nye måter å samarbeide på internt».

Kristin Helgaker HADELAND GLASSVERK
«Innovasjonsløft har fått oss til å tenke på en helt ny måte.
Vi fokuserer nå på kundenes faktiske behov og ikke bare hva
vi tror dette er. Vi har fått en fantastisk verktøykasse og et
godt nettverk som jeg vet vil være verdifullt fremover».

futuria.no

Peer Veiby VEIBY & BENTZEN

PROGRAMPLAN
for innovasjonsprogrammet:
Behov			

14. - 15. mars 2018

Løsning		 18. - 19. april 2018
Kundeverdi og ledelse

8. - 9. mai 2018

Pådriver og team	

5. - 6. juni 2018

Presentasjon med jury	

18. juni 2018

Starter hver samling med lunsj kl. 1130, avslutning kl.12 med lunsj dagen etter. Deltakerne bestiller
dagpakke hotell og overnatting, samt betaler dette selv. Egenandel kr. 5000,-. Vi sender faktura.
Høyskolen i Sør-øst Norge har ansvar for studiepoeng, dette avklares med veileder ved oppstart.
Vi legger vekt på nettverksbygging på tvers av bransjer og sosialt fellesskap på hver samling.

FORBEREDELSE TIL SAMLING 1
• Hva er det brennende KUNDEbehovet?
• Hvem er kunden som jubler over at du går løs på dette behovet/problemet?

SAMLING 1

BEHOV

de KUNDEbehovet og teamet
• Bedriftene presenterer det brennen
innovasjon
med
• Inspirasjonsforedrag: Om å lykkes
tå behov- og hvordan lykkes
fors
å
• Presentasjon av sentrale verktøy for
C, kundreisen og «10-20-30»)
med eget prosjekt (5 fundamenter, NAB
• Prosjektutvikling med rådgivning

• Konkrete oppgaver som involverer
nøkkelpersoner og forbedrer
problemstillingen i ditt prosjekt.

OPPGAVER TIL SAMLING 3

SAMLING 2

OPPGAVER TIL SAMLING 2

LØSNING
• Kort status fra prosjektteamene
• Inspirasjonsforedrag:
Kreativitet!
• Presentasjon av sentrale
verktøy for å utvikle løsninger
med høyest mulig verdi
(Kreativitetsverktøy, Doblin 10)

• Gjennomføre løsningsworkshop og presentere resultatene på samling 3.

SAMLING 3

KUNDEVERDI OG LEDELSE

• Kort status om prosjektet.
• Inspirasjonsforedrag:
Forretningsmodellen og Blått hav.
• Identifisere samarbeidspartnere
• Prosjektutvikling med rådgivning
lse
• Forstå viktigheten av samspill og lede

OPPGAVER TIL SAMLING 4
• Gjøre ferdig 10-20-30.

SAMLING 4

PÅDRIVER OG TEAM

• Prosjektpresentasjoner «10-20-30»
med feedback (generalprøve)
• Mestring og eget utviklingspotensiale
• Prosjektutvikling
• Styrking av teamet

OPPGAVER TIL SAMLING 5
• Forberede sluttpresentasjon • Bunnsolid «10-20-30»

SAMLING 5

PRESENTASJONER

• Presentasjoner til jury
• Juryen består av
dyktige, lokale gründere
og nøkkelpersoner

Innovasjonsprogrammet
leveres av:

i samarbeid med:

HVORFOR?

HVORDAN?

Bli mer konkurransedyktig til å møte framtidens
utfordringer, styrk virksomheten, øk omsetning og
sysselsetting. Gjør rett og slett en bedre jobb! Sammen
skaper vi et unikt innovasjonsnettverk i Ringeriksregionen.
Både du og virksomheten blir sertifiserte innovatører!
Du får utvikle ditt viktigste prosjekt med struktur og
kreativitet, ledet av eksperter på innovasjon og næringsutvikling. Vi lærer deg grunnleggende innovasjonsforståelse
og du får praktisk erfaring med innovasjonsprosjekt.

NESTE INNOVASJONSLØFT
STARTER 7. FEBRUAR 2018

1. samling : 14. - 15.3. 2018
2. samling : 18. - 19.4. 2018
3. samling: 8. - 9.5. 2018
4. samling: 5. - 6.6. 2018
5. samling: 18. 6. 2018

PRIS

TID

DATOER

SØK OM OPPTAK NÅ!

Oppstart med lunsj dag 1
kl. 11.30 og avsluttes dag 2
med lunsj kl. 12.00.
Kr. 5000,- Bedriften dekker selv
overnatting og mat.

LES MER PÅ innovasjonsløft.no
Sonja Bordewich tlf 99 54 28 50
sonja.bordewich@ringerike.kommune.no

Innovasjonsprogrammet leveres av Innoco AS i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge.

Grip muligheten vi gir deg!

