
Magter du at forandre din organisations adfærd og evne til at tænke nyt i 
takt med markante ændringer på markedet? Har du styr på dine innovative 
udfordringer? Udnytter du dit netværk tilstrækkeligt? 

I øjeblikket ændrer omverdenen sig og rykker mod en mere åben virksomhedskultur, 
der deler ideer og viden med netværk. Det er for mange en stor udfordring, bl.a. med 
krav om nye forretningsmodeller.

Din virksomhed kan derfor have behov for:

• At skabe en ny åben innovationskultur
• At justere sin forretningsmodel
• At styrke det interne netværk og fokusere på deling af viden

Med åben innovation kobles det interne netværk med det eksterne netværk i en 
åben dialog. En forretningsmodel er din virksomheds etablerede proces fra ordre til 
eksekvering. Der er behov for at have overblik over forretningsmodellen og justere 
den, hvor den ikke fungerer optimalt. Det brændende spørgsmål er derfor: “Hvordan 
kommer du i gang?”

Ryslinge InnovationsHøjskole og Konsulenthuset ABILDGAARD tilbyder:

• Innovation camp. Et ”ud af huset” arrangement med en halv eller en hel dags kreativ  
  workshop. En aktiv proces, der arbejder med ny innovativ adfærd og redskaber til 
  nytænkning og networking.
• Indlæg om åben innovation, udvikling af innovativ forretningsmodel, kreativ tænkning    
  i organisationer og workshop om networking.
• In house kurser i åben innovation i din virksomhed.
• Et kreativt fitness center.
• Individuelle udviklingssamtaler og udarbejdelse af adfærdsprofiler.

Vi anvender følgende modeller og redskaber for at styrke innovationen i din 
virksomhed:

1. Den Kreative Platform fra AAU
2. Osterwalders business model ”canvas”
3. Kubus konceptet fra CBS
4. Netweaving og speed networking
5. Teori U af Otto C. Scharmer, om lederskab der åbner fremtiden
6. Appreciative Inquiry

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Ryslinge InnovationsHøjskole og 
Konsulenthuset ABILDGAARD.  

Kurset kan afvikles på Ryslinge InnovationsHøjskole eller anden lokalitet efter aftale. 

 

INNOVATIONÅBEN
VIL DU ÆNDRE DIN VIRKSOMHEDS ADFÆRD OG EVNE TIL NYTÆNKNING?
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