Vil du blive bedre til at designe nye forretningsmuligheder - så tilmeld dig

Design Thinking
Tilmeld dig og bliv bedre til i praksis at arbejde med principperne bag Design Thinking så du bliver
en stærk forretningsudvikler
Talentforløbet i design thinking har til hensigt at klæde dig på som studerende til at kunne skabe nye for- retningsmuligheder i eksisterende mikrovirksomheder ved hjælp af prototyping og derved teste idéer så tidligt i
processen og så omkostningsminimalt som overhovedet muligt. I løbet af kurset vil vi arbejde målrettet med
dine evner til forretningsudvikling og der vil være praktiske cases, eksterne oplægsholdere og øvelser.
Kurset giver for udvalgte studerende mulighed for deltagelse i ”Scandinavian Talent Competition” i Sverige
den 9 – 11 maj 2017, hvor vi har plads til 5-6 studerende.

KURSET

Forløbet vil tage udgangspunkt i designmodellen fra Nillson, Ericson og Törlind (2015): Design – Process
och metod, Interak: Poland. P. 32-33.
Forløbet vil begynde med en introduktion til modellen og design thinking generelt.
Dette vil følges op af en generel introduktion til begreberne prototyping, pretotyping og mock-ups.
Resten af forløbet vil du som studerende skulle arbejde med og for en eller flere konkrete mikrovirksomheder og start-ups med at udforske kontekst, skabe idéer, konceptualisere (arbejde med prototyper), og
planlægning (implementeringsovervejelser).
Forløbet afsluttes med konkrete tilbagemeldinger til virksomheder i form af idéer til forretningsskabelse.

HVOR: Afventer - men et sted på Djursland
HVORNÅR: Den 21 – 23 april 2017
ANTAL PLADSER: Der er max. 25 pladser på kurset og efter endt forløb får du udstedt et diplom for deltagelse.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er bindende, når du er optaget på kurset.
DELTAGERFORUDSÆTNING: For at kunne deltage i Design Thinking forløbet skal du have deltaget i Talent Camp
2016 - eller du skal kunne dokumentere tilsvarende forudsætninger
SØG OM OPTAGELSE: For at deltage i første kursus skal du fremsende
en motiveret ansøgning på max. 1 side til talent@eadania.dk senest
den 1. marts 2017. Hertil kan du også fremsende eventuelle spørgsmål.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

