Smart

Innovation
Utforska ny teknik.
Tänk nytt. Tänk utveckling.
Öka din lönsamhet.

Känner du igen det här?

Innovation och förnyelse blir allt viktigare delar av företagets vardag. Kraven från kunder ökar, liksom behovet av att
utveckla tjänster och anpassa produkter som ger lägre pris,
bättre miljöprestanda, mer attraktiv design, bättre logistiklösningar eller andra kvaliteter. Du behöver utveckla nya
färdigheter för att kunna analysera och förstå marknaden,
definiera krav på nya produkter och driva målinriktade förändrings- och innovationsprojekt.

Innovation kräver planering
och styrning
I ett innovationsarbete gäller det att förstå vilket värde dina
produkter eller tjänster skapar för kunderna, och vilka krav
och önskemål som bör prioriteras. Att sedan driva utvecklingsprojekt på ett målinriktat och kostnadseffektivt sätt
kräver planering och styrning, ofta med såväl egna som
externa insatser.

Ett smart projekt för effektivt utvecklingsarbete – vad behöver du?
I Smart innovation erbjuder vi stöd till företag som vill utveckla sig inom innovation och ledning, för att snabbare och
mer effektivt kunna möta framtidens krav.
I den inledande kontakten med deltagande företag kartlägger vi vilka specifika behov företagen har, och utifrån behoven engagerar vi experter inom områden som är relevanta
för företagen.
I projektet deltar du i lärande nätverk med övriga företag,
och du får stöd i innovations- och förändringsarbetet med 24
timmars coachning ute på företaget. Exempel på inriktningar för de innovationsnätverk vi kommer att driva:
•
•
•
•

Smart Innovation – Produktutveckling
Smart Innovation – Digitalisering
Smart Innovation – Teknikskifte
Smart Innovation – Strukturerad försäljning
			
och smarta erbjudanden

Vi anpassar innehållet till deltagarnas behov – ring oss och diskutera!

Vem är du?
Projektet vänder sig till tillverkande och tjänsteproducerande företag i Skåne, med upp till 249 anställda.

Vad får du?
Projektet ger dig nya kunskaper och nya kontakter genom:
• 5 tematräffar tillsammans med andra företag där
erfarna innovationsexperter föreläser och leder
strukturerade diskussioner
• 24 timmars coachning ute på ditt företag
• Erfarenhetsutbyte som ger kunskap om hur övriga
företag arbetar med dessa frågor, misstag, framgångar
och lärdomar
• Reflektionstid.

Påtagliga förbättringar med
effektiv och målinriktad innovation:
• Du lär dig omsätta kundernas signaler till nya eller
förbättrade erbjudanden
• Du tar vara på personalens kreativitet och förmåga
att bidra i utvecklingen
• Du får inblick i pågående utvecklingstrender inom ett
antal nya spetsområden och hjälp att planera din egen
utveckling
• Du utnyttjar ny teknik och innovativt tänkande
i ditt utvecklingsarbete
• Du lär dig ligga steget före konkurrenterna.

Röst från
företagen

”Vi måste
hela tiden
titta framåt”
Företaget Åhmans i Åhus, som tillverkar
hissinredningar, arbetar målmedvetet med
utvecklingsfrågor.

SÅ HÄR SÄGER VD HENNING BEYER:
Att se framåt och att investera i utveckling är en
överlevnadsfråga. Vi måste hela tiden titta framåt
och förbereda oss för det som kommer. Annars blir
vi hänvisade till det som råkar ske – det fungerar
inte. För oss är det naturligt att sätta av tid och
pengar för utvecklingsarbete – det är en investering,
inte en kostnad. Fortsätter vi att alltid göra likadant
som vi gjort tidigare innebär det inte bara att vi står
och stampar på samma ställe – vi backar i förhållande till utvecklingen och till konkurrenterna.
Vi har under flera år deltagit i olika utvecklingsprojekt med IUC och fått mycket kunskap från andra
deltagande företag. På träffarna ute på företagen,
i helt andra branscher, plockar man alltid upp bra
idéer trots att vi kanske jobbar med olika saker. Och
vi har fått professionell hjälp av den konsult som
coachat oss – det har varit mycket bra, långt över
förväntan.

Fakta
IUC SYD
IUC Syd driver projektet Smart Innovation under 2015-2018, med
finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Region Skåne. Målet är att ditt företag ska bli mer lönsamt, och att du
ska utveckla en strukturerad innovationsprocess. Du bygger din egen
kompetens inom innovation, förändringsledning och kundbearbetning.
Projektet ska initiera innovationssamarbeten mellan mindre och större
företag.

MÅLGRUPP
Projektet vänder sig till tillverkande och tjänsteproducerande företag i
Skåne, med upp till 249 anställda.

KONTAKTPERSONER FÖR PROJEKTET
Anna Hall, 0725-544865, anna.hall@iucsyd.se
Mats Larsson, 0733-552411, mats.larsson@iucsyd.se

VAD KOSTAR DET?
Deltagaravgiften är 12 000 kr exklusive moms. Projektet är starkt
subventionerat med EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne.

FÖR ANMÄLAN OCH INFORMATION,
KONTAKTA:
ANNA HALL,
0725-544865, anna.hall@iucsyd.se
MATS LARSSON,
0733-552411, mats.larsson@iucsyd.se
ADRESS:
IUC Syd
Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö
www.iucsyd.se

DETTA ÄR IUC SYD

Industrikluster IUC Syd är en medlemsorganisation och en
mötesplats för industriell utveckling, tillväxt och samverkan.
Vi kopplar ihop industri, forskning och akademi och erbjuder
projekt, kunskapsintensiva seminarier och nätverk med mycket gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte.
IUC Syd ingår i ett nätverk av 16 Industriella Utvecklingscentra runtom i Sverige. www.iuc.se

