
Et rådgivningsforløb ved brug af 6 steps for innovation er individuelt og 
målrettet dig og din virksomhed

Få strategisk rådgivning med afsæt i dine særlige vilkår som mindre ejerledet virksomhed

Du tilbydes strategisk sparring på følgende emner:
- Vision og strategi
- Markedsforståelse
- Forretningen
- Medarbejdere og rekruttering
- Samarbejde og netværk 
- Ledelse af ikke-teknologisk innovation 
- Ikke-teknologiske innovationer
- Bæredygtighed og kultur

Individuelt strategiforløb til ejerledere af mindre virksomheder
Et rådgivningsforløb med brug af 6stepsforinnovation.com betyder 
målrettet individuel rådgivning. Indledningsvis identificerer du,  
sammen med en konsulent, de vigtigste udfordringer i din virksomhed 
inden for ikke-teknologisk innovation. Sammen iværksætter I 
handlinger for at takle disse udfordringer. Forløbet varer typisk 3-6 
måneder. 

Du kan få gratis rådgivning, hvis din virksomhed er:
- En mindre ejerledet produktionsvirksomhed
- Interesseret i at udvikle sin forretning gennem ikke teknologisk 
innovation
- Ejet og ledet af samme person(er).

6 Steps for Innovation

Kontakt os

Jens Foged
Konsulent
Væksthus 
Midtjylland
Tlf: 61 60 13 10 
M: jfo@erhvervshus-
midtjylland.dk

6stepsforinnovation.com

Det er gratis at 
deltage i forløbet.

6stepsforinnovation.com er et banebrydende digitalt rådgivningsværktøj udviklet i samarbejde 
med ejerledere. Værktøjet hjælper dig og din virksomhed med udvikling indenfor områder, som 
styrker din teknologiske innovation.

https://www.6stepsforinnovation.com/da
https://www.6stepsforinnovation.com/da
https://www.6stepsforinnovation.com/da


International Furniture, produktionsvirksomhed med 15 ansatte, 
har deltaget i 6 Steps for Innovation og fik input til virksomhedens 
forretningsudvikling:

Din virksomheds 6 Steps for Innovation:

”Jeg vil anbefale andre virksomheder at bruge 
værktøjerne fra 6 Steps for Innovation. 
Som ejerleder fik jeg stillet gode spørgsmål omkring min 
virksomhed: Hvorfor gør vi sådan: gør vi det, fordi vi altid 
har gjort sådan, eller giver det mening at gøre det?”

Henrik Bøgild Nielsen, direktør, International Furniture

Kom i gang med 6 Steps for Innovation

- Til platformen 6stepsforinnovation.com

- Se video om 6 Steps for Innovation processen her.

- Se video om ikke-teknologisk innovation her.

1
Introduktion

- Få kendskab 
til 6 Steps for 
Innovation og 
fordelene for 
virksomheden 

2
Vision

- Afdække 
ejerlederens 
visioner og 
værdier

3
Identi�kation 
af udfordringer

- Identi�cere 
virksomhedens 
udfordringer og 
behov i relation 
til ikke-teknolo-
gisk innovation

4
Strategi og 
handlingsplan

-  De�nere mål 
og udarbejde 
handlingsplaner

5
Gennemførelse

- Sikre imple-
mentering af 
strategi og 
handlingsplaner

6
Måling og 
evaluering af 
resultater

- Måle og 
evaluere 
graden og 
e�ekten af 
implemente-
ringen 

https://www.6stepsforinnovation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cT7hxLcAqZM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=teTjK22MTNM&feature=emb_logo

