
VED DU, HVORDAN DU TILPASSER DIN 
VIRKSOMHED TIL SITUATIONEN UNDER OG EFTER 
CORONA?
Nyt onlineforløb: Lær at håndtere udfordringerne og at udnytte de muligheder, der 
opstår i kølvandet på corona-pandemien - og kom på forkant med fremtidige kriser.

Corona-krisen har skabt en ny situation, hvor din 
virksomhed kan få behov for at gentænke sine – 
eller skabe helt nye - produkter, services og/eller 
forretningsmodeller. 

Kriser giver udfordringer, men skaber ofte også nye 
muligheder. Hvis I ønsker et gennemsyn af, hvordan 
I kan komme styrket ud til den nye virkelighed, 
tilbyder Teknologisk Institut og FORCE Technology 
nu et onlineforløb, der munder ud i en konkret 
handlingsplan for din virksomhed.

Hvad er The New Normal?
The New Normal er et individuelt onlineforløb med 
50 betalte rådgivningstimer, der skal hjælpe din 
virksomhed med at konkretisere mulighederne for 
udvikling i forbindelse med corona-pandemien. The 
New Normal er finansieret af Industriens Fond.

Forløbet tager udgangspunkt i en model udviklet af 
CBS, Alignment Squared1, der kan hjælpe virksomheder 
med at identificere de udfordringer og muligheder, 
som krisen giver ift. netop jeres forretningsmodel. 
Ved at deltage i forløbet kan din virksomhed fokusere 
på udviklingsmuligheder og være på forkant med 
fremtidige kriser.

Modellen adresserer bl.a. den måde, din virksomhed 
sælger produkter og/eller services på, og helt konkret 
deles forløbet op i 5 fokusområder. Her gennemgås 
din virksomheds situation før krisen og nu, når vi 
ser på hhv. 1) resultater, 2) kunder, 3) værditilbud, 4) 
marketing og salg og 5) kompetencer.
Forløbet afdækker problemstillinger og analyserer 
løsninger for din virksomhed. Forløbet har vide rammer 
for tilpasning og opfølgning efter jeres konkrete behov.

Hvordan foregår The New Normal-forløbet?
I får tilknyttet en innovationskonsulent fra enten 
Teknologisk Institut eller Force Technology og 
derudover får I også adgang til den faglige ekspertise 
fra de teknologiske vidensmiljøer på de to GTS-
institutter, som bl.a. tæller førende eksperter inden 
for sensorteknologi, IoT og 3D-print.

Forløbet varer 4-6 uger og består af 4-5 individuelle 
online møder (af ca. én times varighed). I løbet af 
den tid vil I sammen med konsulenten udarbejde en 
konkret handlingsplan med både her-og-nu-aktiviteter 
og post-krise-aktiviteter. 

Det kan f.eks. være, at dine nuværende kunder ikke for 
øjeblikket har behov for dine produkter og services, 
men at din virksomhed samtidig oplever interesse 
fra et nyt kundesegment, der i den nye virkelighed 
pludselig har brug for dine ydelser. Handlingsplanen 
vil så bl.a. indeholde tiltag, der skal hjælpe jer med 
at skabe kontakt og geare forretningen til den nye 
målgruppe.

Hvem kan deltage i The New Normal?
Din virksomhed kan deltage i et New Normal-
forløb, hvis I er en fremstillingsvirksomhed eller 
underleverandør til fremstillingsindustrien og har 
mellem 10 og 500 ansatte.

Tilmelding
Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter 
først-til-mølle-princippet. Tilmelding og screening 
foregår ved at kontakte projektleder Jan Overgaard 
eller Henrik Blach via kontaktoplysningerne herunder.
Læs mere på teknologisk.dk/newnormal.
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1 https://research.cbs.dk/en/publications/the-impact-of-the-corona-crisis-on-your-business-model-workbook
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