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Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling
i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Civilingeniør, suppleret med Innovation Management, ved IMD,
Lausanne.

Medstifter og medlem af bestyrelsen for IKI, Initiativet for
Kreativitet og Innovation. (www.IKI.dk)

Solid baggrund fra lederstillinger i store, internationale danske
virksomheder (Carlsberg, Novo Nordisk, Danisco og FOSS).

Omfattende erfaring fra forskning, udvikling, strategisk
industrianalyse, særlig i bindeleddet mellem udvikling og
marketing.

Stort dansk og internationalt netværk af førende kompetencer
indenfor innovation.
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”En virksomhed får succes
ved at udvikle forretningen”

Mange virksomheder overvejer hvor den næste
forretningsidé skal komme fra, og hvordan den
bliver en succes som giver vækst og indtjening.

TM-Innovation kan hjælpe din virksomhed med
enkle, og succesfulde metoder.
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SamarbejdsSamarbejds--
partnerepartnere

PatentPatent-- og Varemog Varemæærkestyrelsen: IP Auditrkestyrelsen: IP Audit

Teknologisk Institut:Teknologisk Institut:
Strategisk Produktudvikling iStrategisk Produktudvikling i
fføødevareindustriendevareindustrien

Et bredt netvEt bredt netvæærk inden for IP, kreativitet ogrk inden for IP, kreativitet og
innovation trinnovation træækkes ind efter opgavenskkes ind efter opgavens
karakter og stkarakter og støørrelse.rrelse.
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Typiske kunder og opgaverTypiske kunder og opgaver

Innovationsstrategier

Facilitering af processer

Styring af kreative processer

Opstart af komplekse projekter

for
Offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner og
organisationer

Mellemstore og store virksomheder
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DimensionerDimensioner afaf innovationinnovation
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Evaluation

Intellectual Capital

Management

•Patent strategi

•IP strategi

•Kreativitet og patentering

Innovations processer

•Radical Innovation

•Front End of Innovation
•Teknikker

•Innovations ledere

Innovations kultur

•Creative Problem solving

•Innovation Awareness

•Creative tools

•Creative project management
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Udvalgte vUdvalgte væærktrktøøjerjer

Facilitering
af kreative
seminarer

Technology
Roadmapping
Bringe marked,
produkt og
teknologi i
overensstemmelse

Innovations

kultur

Praksisfælles-
skaber

TRIZ

Teknologi
analyser og -
valg

Koncept
udvikling

Opfindelser på
opfordring

Vision, strategi og

handlingsplan

Gameplanning
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KoncepterKoncepter

Opfindelser pOpfindelser påå opfordringopfordring

Kreativitet under tidspresKreativitet under tidspres

TeknologivurderingerTeknologivurderinger

Strategisk produktudviklingStrategisk produktudvikling
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Strategisk
produktudvikling

TM-Innovation har særligt fokus
på strategisk produktudvikling
hvor virksomhedens strategi og
kompetencer kobles til markedets
behov.
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FFåå de rigtige idde rigtige idééerer ––
og fog føør dem ud i livetr dem ud i livet

Opfindelser pOpfindelser påå opfordringopfordring
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MMåålrettetlrettet innovationinnovation

Koncept idé 1

Koncept idé 2

Koncept idé 3

Marketing
input

Koncept
evaluering

koncept
fase

forslag

Idé
database

Idé
generering

Hypotese
& check

Prototyper

Start: mål afklares med ledelsen
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Case:Case: MMæælkeanalyselkeanalyse OnOn FarmFarm

Prototype
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RoadmappingRoadmapping –– sammenhsammenhæængng ii planlplanlæægningengningen

Market M1 M2

Product P 1 P 2
P 3

P 4

R&D
programmes RD 1

RD 2 RD 4 RD 6

RD 3 RD 5

Resources
IPR

Staff / skills
Supply chain

Technology T 1
T 3

T 4
T 2
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TRIZTRIZ
etet vvæærktrktøøjj tiltil atat vvæælgelge teknologiteknologi

Parametre:
hvilke egenskaber er
de væsentligste at vurdere på.

Teknologier:
hvilke teknologier
er mulige / interessante.

Reference:
èen teknologi vælges som
reference til sammenligninger.

Score: + er bedre end reference
- er dårligere end reference

Teknologier
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Vision

Fundamentalt –
hvorfor er vi her

Fundamentalt –
hvorfor er vi her

Mission

Værdier

Aktiviteter

Aktører

GamePlanGamePlan: v: væærktrktøøj til strategisk planlj til strategisk planlæægninggning

Billede af ønsket
fremtid

•Konkrete handlinger

•Vigtige tiltag

•Hvem yder noget

•Andre interessenter

Afgørende
delmål

Afgørende
midler

Afgørende
kompetencer

Kritiske Succes Faktorer

•Konkrete handlinger

•Vigtige tiltag

Forhin-
dringer ModstandTrusler Problemer

Barrierer

Afgørende
samarbejder
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Vision

Mission

Holistisk GamePlanHolistisk GamePlan

ModstandTrusler Problemer

Aktører

Hvem yder noget

Andre interessenter

Aktiviteter
Konkrete handlinger
Vigtige tiltag

Konkrete handlinger
Vigtige tiltag

Afgørende
delmål

Afgørende
midler

Afgørende
kompetencer Afgørende

samarbejder Værdier

Ønsket fremtid
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TMTM--Innovation kan tilbydeInnovation kan tilbyde
din virksomheddin virksomhed

Værktøjer til vækst, metoder til kreativitet og innovation.

Metoder til at vælge den rigtige idé, den ene som netop bliver en
vinder.

Processer til opfindelser på opfordring, hvordan du målretter
arbejdet med at finde og udvikle den kreative idé.

Erfaring i hvordan du sælger den gode idé til andre.

Indsamling og udnyttelse af viden, om marked og konkurrenter, til
at støtte din egen virksomhed

Strategien til at planlægge vejen mod den færdige innovation,
hvordan du fører din idé succesfuldt ud i livet.
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Kontakt

TM-Innovation
Info@tm-innovation.dk
2170 8672
www.TM-Innovation.dk
Nordborggade 3, 3 th
2100 København Ø

CVR: DK26926661


