
Skal du tage dit næste 
projekt eller event  

skridtet videre?

Trænger dit team til et friskt pust ude fra, når I skal i gang 
med jeres næste projekt eller event? I Innovation Lab 
er vi klar med det helt rigtige tool, der tager dig og din 
virksomhed skridtet videre. Vi leverer den nyeste viden om 
det, der rører sig lige nu og bliver uundgåeligt i fremtiden. 
Det tilbyder vi workshops, foredrag og konceptudvikling, 
der får dig skudt godt i gang med dit næste projekt!

Fysisk eller online? 
Om du er fan af de digitale muligheder som webinarer og 
virtuelle konferencer, eller du savner de fysiske workshops og 
onsite briefings, hvor I kan netværke og inspirere - så har vi det!

Vi er klar til at finde dit  
tool for transformation - er du?

Find your next 
Tool for transformation

https://innovationlab.dk/


Få hjælp til at skabe og nå de mål, der giver mening hos jer, mål 
der skaber gode resultater, innovation og høj arbejdsglæde 
nu og længe fremover. I bliver guidet forbi KPI’er og i stedet 
mod langsigtede mål (OKR’er). I løbet af workshoppen 
arbejder vi også med, hvordan I bedst når målene - i forhold 
til jeres interne organisation og til jeres kunders behov. Vi 
skræddersyer altid workshoppens specifikke elementer til 
jeres behov. 

Alle taler om Metaverse, men ved du egentlig, hvad det er og 
kan? Vi inviterer dig inden for i det nye digitale univers og stiller 
skarpt på de tre forskellige virtuelle verdener, Horizon Home, 
World og Workspace. Du bliver præsenteret for de mange 
muligheder og funktioner, og får vores bud på fremtidens 
nye samarbejdsform. Derudover belyser vi de kommercielle 
fordele, som mange virksomheder allerede benytter i dag, 
og hvorfor det er relevant at overveje at tage næste skridt 
i brugen af virtual realty - både for dig som privatperson og 

virksomhed.

Sæt og nå de rette mål

Take-aways:

Metaverse
Bliv klar til fremtidens møderum 

Indblik i hvordan I står sammen som et stærkt team og 
opnår jeres interne og eksterne mål.
 
Hands on-arbejde hvor I gennem specialudviklede metoder 
lærer at komme fra KPI’er til OKR’er.
 
Indblik i jeres målgrupper og hvordan I kommunikerer bedst 
med dem.

Take-aways:

Indsigt i den nye digitale mødeoplevelse og de nye 
samarbejdsmuligheder ved virtual reality.

Indblik i de kommercielle fordele, og hvordan du kan 
skabe nye oplevelser for dine kunder.

Utopi eller dystopi - vores bud på de bedste ting fra 
de to verdener .

Workshops

Læs mere og book herLæs mere og book her
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Din SoMe og kommunikationsstrategi er ikke 2 opslag om 
ugen. Det er ikke en liste over jeres værdier og mål. Og det 
er alt andet end et tungt Excel-ark med endeløse kolonner 
og rækker over nøgleaktiviteter, ROI og tidsplaner. Vi tager 
dig gennem et forløb, som sikrer, at du står tilbage med en 
konkret handlingsplan for jeres kommunikation på sociale 
medier, simple værktøjer og redskaber som holder dig på 
sporet samt en fornyet forståelse af din målgruppe, og 
hvad der motiverer og engagerer dem til køb. Du bliver også 
bekendt med et interaktivt spil, Make a Match, der hjælper 
dig til at skabe de kreative og fængende budskaber, og så 
lærer du at planlægge din kommunikation på dine sociale 
medier, så du kan holde skruen i vandet hele året rundt!

SoMe strategi 1.0

Take-aways:
Viden om og værktøjer til at målrette din kommunikation 
mod forskellige kundetyper.

Indsigt i forbrugeradfærd og hvordan vi husker og tager 
imod budskaber.
 
En struktureret plan og strategi for jeres sociale medier.

Workshops

We help 
you stay 
relevant

Læs mere og book her
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Take-aways:

Idegenerering gennem samskabelse. 100 Grønne er 
et koncept og en platform til, hvordan kommuner og 
virksomheder anvender nytænkning, til at skabe innovative 
grønne løsninger - og ikke mindst ejerskab for dem, gennem 
projekter og ideer. Gennem 6 trin, bliver I guidet i hele 
processen fra start til slut. En proces, der skal være med 
til at skabe gode løsninger og implementere dem gennem 
involvering og samskabelse.

Samskab den grønne om-
stilling med 100GRØNNE

Take-aways:
100 nye ideer og projekter til at løse udfordringer 
på klimaområdet, den grønne omstilling eller 
bæredygtighed.
 
En platform der kvalificerer de idéer, der er mest 
opbakning til.

Borger/kunde indsigt der sikrer, at du kender til 
deres konkrete behov og ønsker.

Konceptudvikling

Det kræver en massiv indsats at komme nulfejlssyndromet til 
livs. Men det er en nødvendighed. Det er dét, der skaber angste 
medarbejdere, skævvrider forståelsen for talentmassen og 
dét, der gør os konservative og erfaringsforelskede frem for 
nysgerrige organisationer. Hos Innovation Lab har vi erfaring 
med undervisning i The Science of Failure på Stanford 
University, og vi kan derfor hjælpe dig med at kurere din 

organisation for det invaliderende nulfejlssyndrom.

Kurér din organisations 
nulfejlssyndrom

Hjælp til at opnå en forståelse for, hvorfor fejlslagne 
projekter er en nødvendighed.

Kortlægning af jeres største fejltagelser, så fejl bliver en 
integreret del af jeres kultur og ikke noget, I frygter.

Udarbejdelse af en guide, der er kuren mod 
nulfejlssyndromet for lige præcis jeres tilfælde.

Læs mere og book her Læs mere og book her
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Det kan være tidskrævende arbejde at finde frem til de 
kunder, som brænder for dine produkter og kommer igen og 
igen efter mere. Det er dem, vi alle ønsker os, men de kan 
være svære at identificere og gøre varme, før vi kan kalde dem 
vores kernekunder. Derfor har vi udviklet et digitalt værktøj, 
der identificerer og matcher jeres eksisterende kundebase, så 
du får flere varme leads, mens du passer dit daglige arbejde. 
Tilbage står du med nye og relevante DNA-matchende 
virksomheder samt nøglepersoner, som vi skaber direkte og 
personlig kontakt til i indledende dialoger, der åbner op for 
nye salgsmuligheder.

Med Besserne sætter vi bedsteforældre og pensionister 
(besser) tættere sammen med daginstitutioner. Her sørger 
de sammen med pædagoger og pædagogmedhjælpere for at 
skabe en god dag og struktur for børnene i daginstitutionerne. 
Besserne hjælper med praktiske opgaver, leger, taler og 
hygger med børnene. Det gør, at børnene oplever mere 
nærvær fra voksne, mens pædagogerne samtidigt får bedre 

tid til at sætte deres faglighed i spil til gavn for børnene.

Digitalt DNA-match

Take-aways:

Besserne
Samskabende nærvær i daginstitutionen

Indsamling af relevant data om dine mest profitable kunder.

Direkte kontakt til minimum 40% nye leads på LinkedIn.

Analyse af resultater og anbefaling til bearbejdning af de 
kvalificerede leads.

Take-aways:
Mere nærvær, voksenkontakt, 

borgerengagement og arbejdsglæde.

Vi sørger for, at institutionens infrastruktur er klar til initiativet 
gennem en platform til at skabe struktur for en vagtplan.

I samarbejde med institutionen sikrer vi rekruttering af 
besserne og deres inkludering og engagement i initiativet.

Konceptudvikling

Læs mere og book herLæs mere og book her
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Vi  hjælper dig med at kortlægge, konceptualisere og konstruere 
kulturen i din organisation.  For om du så har hylderne fyldt af 
AI & Blockchain-produkter og spritnye abonnementsmodeller 
for din omsætning, så risikerer du alligevel at tabe terræn 
til konkurrenter med fokus på kulturen. Kultur er nemlig 
fremadrettet det vigtigste konkurrenceparameter. Vi har ti års 
erfaring med kulturelt markabejde og kan hjælpe dig med at 
identificere det unikke i din kultur, finde frem til principperne 
bag den, og skalere kulturen i den rigtige retning. 

Find, styrk og dyrk din 
kultur!

Take-aways:
Vi hjælper dig med at starte det rigtige sted i
 kulturarbejdet ved at lave en kulturel kortlægning. 

Vi udarbejder et forslagskatalog, som hjælper dig med at 
konceptualisere kulturen og etablere den stærke kultur.

Vi hjælper med at udvælge og udføre de rette nøgle- 
projekter, som omsætter metoder og tilgange til praksis,  
der kan vækste.

Produkter

Læs mere og book her

Salg og marketing på 
abonnement

Ofte nedprioriteres salgs- og marketingaktiviteterne, når de 
daglige gøremål skal nås. Det resulterer i salgsbudgetter, der 
ikke indfries, og handlingsplaner der skrider. Her træder vi til 
som din salgsansvarlige, der udfører de daglige aktiviteter 
og afholder kundemøder. Vi har igennem flere år hjulpet 
adskillige virksomheder og er derfor vant til hurtigt at danne 
os et overblik og sætte os ind i din forretning, kunders behov 
og interesser. Vi hjælper dig kort sagt med at lægge den 
rette strategi, definere mål der skal arbejdes efter samt fører 
dem ud i livet med dig eller dine sælgere. Alt dette til faste 

månedlige priser.

Take-aways:
En fast og erfaren og sparringspartner, der kan arbejde 

selvstændigt eller i team.

Kontinuerligt salgs- og marketingarbejde selv i perioder 
med nye ansættelser eller omstrukturering.

Fast bearbejdning af eksisterende og potentielle leads.

Læs mere og book her
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Som dit professionelle grafiske designerteam on demand,  
hjælper vi dig med at udvikle din visuelle strategi og sikrer 
os, at dit visuelle indhold altid er on point. I stedet for at hyre 
freelancere ind, hver gang du mangler en enkelt illustration 
og bruge dyrebar tid på at sætte dem ind i din virksomhed 
og i projektet, giver denne abonnementsservice dig mulighed 
for at tænke langsigtet. Vi bruger altid tiden på dét, der 
giver mest mening for din forretning, og vi finder frem til de 
specifikke projekter sammen.

I en periode hvor vi arbejder mere og mere adskilt, er et digitalt 
værktøj, der kan hjælpe med at lette digital beslutningstagning, 
mere relevant end nogensinde. ProjectPad er en digital 
crowdsourcing platform, der hjælper din organisation 
med at tage bedre beslutninger - hurtigt. ProjectPad giver 
transparens, ægte inddragelse i udviklingsprocesser på 

tværs og bedre udnyttelse af ressourcerne.

Grafiske superkræfter 
as-a-service 

Take-aways:

Project Pad

Visuel forbedring af dine årlige rapporter og analyser 
med datavisualisering og velovervejede layouts.

Vi forvandler komplicerede koncepter til letfordøjelige 
formater ved at skabe korte videoer.

Vi sørger for, at du tager dig godt ud i reklamer, 
jobannoncer, kampagner, nyhedsbreve og mails.

Take-aways:

Indsamling og konkretisering af idéer samt 
understøttelse af beslutnings- og udviklingsprocesser.

Åbn projekter på tværs af siloer, brugere og 
leverandører, eller involver kun vigtige interessenter. 

Brug finansiering til at styre udvælgelsen af projekter.

Produkter

Læs mere og book her Læs mere og book her
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Den globale interesse for såkaldt emotion tech og emotion 
AI er er steget voldsomt de seneste år. Kort sagt handler det 
om mulighederne for at analysere menneskelige følelser via 
computerteknologi og kunstig intelligens. Ideen om at en 
databaseret forståelse af følelser kan give os nye indsigter i f.eks. 
kunde- og brugeradfærd er ikke grebet ud af den blå luft. Man 
har forsket i feltet mellem menneskelige følelser og teknologi 
i snart 100 år. Men det er først nu, at processorkraften og 
software-udviklingen for alvor viser potentialet.  Vi dykker ned 
i, hvad teknologierne kan og ikke kan. Du får et overblik over 
feltet, konkrete cases og et klart og nuanceret bud på, hvordan 
fremtiden for emotion tech vil se ud.

Vi har mere big data i form af KPI’er og nøgletal end 
nogensinde før. Alligevel overser man ofte nogle af de helt 
basale mekanismer, der afgør hvilke beslutninger man 
ender med at træffe - nemlig de menneskelige og kulturelle 
faktorer. Derfor oplever vi også nu et øget fokus på områder 
som ‘people analytics’, der forsøger at forbinde dataanalyse 
med mere traditionelle HR-strategier.  Vi  kigger vi nærmere 
på koblingen mellem organisationskultur, dataforståelse 
og beslutningsprocesser. Vi kalder det også for en ”human 
data”-tilgang, der handler om at involvere hele virksomheden.

Take-aways:

Virksomhedskultur og 
human data

Fokus på branchespecifikke applikationer. 
 
Integreringen med AI som en central driver.
 
Er emotion tech relevant for din virksomhed eller 
organisation.

Take-aways:

Hvad er en god beslutning, og hvad kan data gøre.

Human Data som metode til at booste eller tage 
temperaturen på kulturen i din virksomhed.

Hvordan skaber man interesse og forståelse for data på 
tværs af organisationen.

Foredrag

Emotion tech og AI

Læs mere og book herLæs mere og book her
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Innovation bliver nævnt alle steder, og der stilles krav om, at 
vi og vores arbejdspladser skal være innovative. Vi skal finde 
på nye produkter, services eller arbejdsprocesser og helst 
hurtigt. Men for at det overhovedet kan lade sig gøre, og for 
at der løbes efter de rigtige bolde, skal både mindsettet og 
kompetencerne til udvikling og innovation være på plads. Vi 
kommer rundt om det skillset, det kræver for at skabe god 
innovation, og ser på tendenser og cases og fremhæver, 
hvilke kompetencer og elementer der har været afgørende 
for at nå i mål eller skyde helt ved siden af målet. 

Leg er ikke bare noget for børn. Leg er vigtigt hele livet 
- også når vi arbejder. Leg udvikler. Leg fører til læring og 
eksperimenter. Leg fører til idéer og udviklingsparathed. Leg 
skaber robusthed. Så hvordan bringer vi værdien af leg ind i 
vores organisationer og vores arbejde? I foredraget kommer 
vi ind på, hvad leg er, hvordan man leger som voksne og 
hvordan man kan lege i organisationer. Vi sætter spotlight 

på, hvad en legende kultur betyder i en organisation. 

God innovation 
Hvad kræver det at være innovativ?

Take-aways:

Den legende  
organisation 

Hvordan leg skaber en dynamisk  
og udviklingsorienteret kultur

En håndgribelig forståelse af, hvad innovation er.

Kendskab til innovationsmetoder.

En forståelse for de organisatoriske behov.

Take-aways:

En  forståelse for legens betydning i organisationer.
 

Eksempler på leg i organisationer.

Bud på, hvordan man tænker leg som 
organisatorisk løftestang.

Foredrag

Læs mere og book her Læs mere og book her
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Løft den fælles viden til nye højder og skab momentum fra 
starten. I får inspiration og nye perspektiver til jeres forretning 
og arbejdsdag gennem et foredrag om trends, tendenser og 
nye teknologier 2022. En energisk og motiverende tour de 
force af internationale best case eksempler, der efterlader 
deltagerne med kæben hvilende på jorden. Vi kuraterer de 
mest aktuelle og interessante trends, tendenser og teknologier 
til jeres kontekst, så I får et kondenseret indblik i den fremtid, 
der vil påvirke jeres virksomhed.

Vi har både i arbejds- og privatliv mærket vigtigheden i at kunne 
omstille os hurtigt, og at kunne udnytte de (digitale) muligheder 
der findes. Vi har lært at agere hurtigt,  at prøve nogle ting af 
og få erfaringer. Innovations- og forandringsparatheden har 
aldrig været større eller mere nødvendig. Der blev sat løsninger 
op, som kunne varetage ikke bare kort, men også lang bane, 
fordi det er nu, lige nu, at fremtidens “gode” eller nye vaner 
starter. Innovation Lab har samlet, analyseret og kondenseret 
de bedste tiltag og tilgange, så I får et indblik i virksomheder og 
organisationer, der har brugt krisen som kickstarter, og hvordan 

I kan gøre jer klar til næste gang, vinden blæser.

Trends og tendenser 2022

Take-aways:

Krise som kickstarter

Viden om hvordan I omstiller jer til en verden, der ændrer 
sig hurtigere end nogensinde før.

Viden om deres indvirkning på din branche og 
kundernes/brugernes forventninger.

Best case eksempler på relevante trends, innovationer 
og/eller de nyeste forretningsmodeller.

Take-aways:

Indblik i hvordan udvalgte virksomheder har brugt 
krisen som kickstarter.

 
Indblik i hvordan et innovativt forandrings-mindset 

kan hjælpe jer i fremtiden.

Indsigtsfuld viden som forbereder jer på at 
håndtere og få det bedste ud af en krise.

Foredrag
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Vi håber, at du er blevet inspireret og er klar til  
at tage dit næste skridt mod transformation og  

udvikling for din virksomhed, så du forbliver  
relevant. Vores Lab Agents er altid klar til at 

finde den løsning, der passer lige til dig.

Du er velkommen til at kontakte os på 
mail info@ilab.dk for at høre mere om, 

hvordan vi kan hjælpe dig videre og/eller 
få afklaret eventuelle spørgsmål.

Fandt du ikke helt det, du ledte efter?  
Tjek vores kommende events 

og webinarer ud lige her.

Get the picture

Er du på udkig efter et skud 
innovation? Vi deler vores 
viden inden for teknologi-
er, innovationsformater og 

strategiudvikling.

Build it fast

Skal dit produkt eller din  
service vækkes til live? Vi 

samler dine idéer og bygger 
din pretotype.

Make it stick

Vil du skabe holdbare  
løsninger, som kunderne 

husker? Vi sørger for, at din 
innovationsindsats skaber 

langvarig værdi.

Skal vi starte sammen?

https://innovationlab.dk/
mailto:info%40ilab.dk?subject=
https://innovationlab.dk/events/

