
Danmark har et stærkt og varieret erhvervsliv med både 
gamle og nye virksomheder og både små og store orga-
nisationer. Og forskellene upåagtet er der meget, der går 
igen på tværs internt i virksomhederne, ligesom der er 
fællesnævnere i de omverdensvilkår, de virker under.

Alle virksomheder tager afsæt i en vare, som kan være 
en idé eller et produkt. Det kan være traditionelle fag, 
som tømrermesteren eller frisøren, eller det kan være 
nye produkter, som endnu ikke har set dagens lys. Virk-
somhederne fungerer på et eksisterende marked og 
kan enten opretholde markedet eller være med til at 
forskyde det, hvis ikke ligefrem ’disrupte’, altså skabe 
nye markeder i markedet, fordi de er hurtigere til at 
se forandringer i omverdensvilkårene. En sådan for-
andring kan eksempelvis tage afsæt i ny teknologi, ny 
efterspørgsel eller nye organisationsformer. 

Vi besøger tre virksomheder, og hører om, hvordan de 
orienterer sig i markedet, hvordan de organiserer sig, og 
hvilke udfordringer de ser for fremtiden.

Hos Nupark skal vi møde tre iværksættere og høre om, 
hvilken hjælp man kan få som iværksætter i deres inku-
batorordning. Nupark er både et kontorfællesskab for en 
række virksomheder og et opstartsmiljø.

Hos Vestjysk Bank skal vi høre om de mekanismer, der 
ligger til grund for bankvirksomhed og se på blandt andet 
forretningsplaner og bankens forventninger til disse.

Hos Medicom Innovation Partner skal vi møde et ver-
densfirma i Struer, som er en af de største og førende 
virksomheder inden for innovation af produkter til 
medicoindustrien. Virksomheden begyndte som en del 
af B&O og er i dag en del af Phillips-Medisize. Vi sætter 
fokus på produktudvikling, strategi, forretningsplan-
lægning, immaterielle rettigheder, Medicoms værdier 
og organisationen.

Turen er relevant for alle, der er nysgerrige på moderne 
virksomhedsdrift, hvad enten man drømmer om at 
starte selv, gerne vil bidrage til specifikke processer i 

større virksomheder, eller bare gerne vil have større for-
ståelse for Danmarks erhvervsliv. Det faglige indhold er 
særlig rettet mod HHX, men det er ikke en forudsætning 
for at få udbytte af dagen.

Forberedelse
Forud for dagen skal I have orienteret jer på de tre virk-
somheders hjemmesider.

Program
08.15:  Afgang fra Herning Gymnasium
09.00-10.30:  Nupark Innovation
10.30-11.00:  Transport 
11.00-13.00:  Vestjysk Bank
13.00-13.30:  Transport
13.30-15.30:  Medicom Innovation Partner
15.30-16.15:  Retur til Herning Gymnasium

Virksomheder:  Nupark, Vestjysk Bank og Medicon 
Dato:   28. juni 2017
Antal deltagere:  30

Opstart, finansiering og innovation


