INVITATION TIL INNOVATION

BYGGERIETS
INNOVATIONSTJEK
KONFERENCE DEN 30. MARTS
PÅ LANGELINIE PAVILLONEN
Har byggeriet et innovationsproblem? Hvordan
sætter vi de bedste rammer for udvikling i
byggeriet? Og måske vigtigst af alt: hvordan
fastholder vi innovationen i byggeriet
fremadrettet?
Vær med når vi giver byggeriet et aktuelt
“innovationstjek” og stiller skarpt på – og ikke
mindst hylder – byggeriets evne til at generere,
videreudvikle og markedsmodne gode idéer til
innovative løsninger, der bidrager til at løse de
afgørende samfundsudfordringer.
Med udgangspunkt i erfaringer og læringer fra
to af Realdanias tiltag, TEST – din bæredygtige
løsning til byggeriet og Innovationsradar.dk gør vi
status og inviterer til en dag med viden, inspiration
og erfaringsudveksling. Hvad er der egentlig sket
med byggeriets innovationsevne og -vilje i de
forgange år, og hvor står vi nu? Og hvad skal der
ske fremover for fortsat at styrke innovationen
i byggeriet?
Dagen byder på et alsidigt program med oplæg,
diskussion, paneldebat og events – og ikke mindst
besøg på markedspladsen for nye bæredygtige
løsninger til byggeriet, der via støtte fra TEST har

Innovationsradar.dk
TEST og Innovationsradar.dk er del af et samlet innovationsfremmeinitiativ lanceret af Realdania i 2011 med det formål at
videreudvikle og styrke innovationen i den danske byggesektor.
Med udgangen af 2015 er initiativerne afsluttet i deres nuværende
form. Smith Innovation er fagligt sekretariat og operatør
på de to initiativer.
www.test-din-baeredygtige-loesning.dk
www.innovationsradar.dk

fået hjælp til at komme tættere på markedet.
Saml din egen palette med nye bæredygtige
produkter og få publikationen ”På kanten”, der
samler op på og videregiver erfaringerne fra TEST.
Konferencen henvender sig virksomheder,
bygherrer og rammeskabende aktører – alle med
det tilfælles, at de ønsker at gå forrest og skabe
og udfylde rammerne for byggeriets udvikling.

Hvornår
Hvor

30. marts 2016 kl. 9.30 – 16.30
	Langelinie Pavillonen
Langelinie 10
2100 København Ø
Deltagelse er gratis

Tilmelding
Tilmelding sker ved at sende en mail til
nuj@smithinnovation.dk senest fredag den
18. marts. Konferencen er åben for alle, og du er
derfor velkommen til at videresende invitationen
i dit netværk. Bemærk, at der er begrænsede
pladser.

PROGRAM

BYGGERIETS
INNOVATIONSTJEK
KONFERENCE DEN 30. MARTS
PÅ LANGELINIE PAVILLONEN
9.30 – 10.00
Ankomst, registrering og morgenmad

Del 1
Introduktion og rammer
for innovation i byggeriet
Vi sætter scenen for dagen, hører oplæg fra
Lennie Clausen, programchef i Realdania og Mick
Schou Rasmussen, direktør i VELUX Danmark og
tager en svingom for byggeriets fremtid.
Del 2
Idéfasen – hvad er innovation i byggeriet?
Vi åbner idéfeltet og ser byggeriets fremtid i et
større perspektiv, hører oplæg om udviklingstendenser i og ikke mindst uden for byggeriet og
giver luft under de tendenser, der får afgørende
betydning for byggeriets fremtid.

12.30 – 13.15
Frokost

Del 3
Få struktur på udviklingsarbejdet
Vi ser nærmere på, hvordan man får struktur
på udviklingsarbejdet – og på, hvordan man
kan arbejde ind i strukturen. Test din viden om
byggeriets udviklingsdynamikker og giv dit
udviklingsprojekt brændstof med erfaringer
fra Innovationsradar.dk.
Del 4
Markedsmodning – når innovation lykkes
Vi ser nærmere på, hvordan man kommer ud
over kanten og helt i mål med udviklingsarbejdet.
Hør om erfaringer med markedsmodning af
bæredygtige løsninger til byggeriet og gå på
opdagelse på markedspladsen, hvor du møder
næste generation af grønne løsninger udviklet
med støtte fra TEST.
Del 5
Veje videre – hvordan fastholder
vi innovationen i byggeriet?
Vi samler trådene: Deltag i paneldebatten, hør
oplæg om fremtidens innovation i byggeriet i regi
af BLOXHUB ved Hub Director Torben Klitgaard og
få skåltalen om byggeriets innovationsbedrifter.

16.30 – 17.30
Bar, snack og snak

Innovationsradar.dk

