
Sprint  
Digital

Vi inviterer ledere og medarbejdere i små og mellemstore 
virksomheder til en dag i det digitale tegn. Hele dagen vil 
eksperter under fire fokusområder som: Strategi, Ledelse, 
internationalisering og eksport samt produktion give tips 
og tricks til, hvordan du konkret kan angribe digitalisering 
på virksomhedsniveau. 

Digitalisering – ”Sådan kommer  
du godt videre med din virksomheds  
digitale transformation”

Odense
10/04/19



09.00 - 09.10 Velkommen
  Anne Katrine Okholm Skole, Kommunikationschef, D2i – Design to innovate

09.10 – 10.00 Digitalisering- sådan kommer du succesfuldt igennem den  
  digitale transformation
  Harald Tokerød, Digital Transformation Rådgiver & Partner, Tokerød Plus

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 10.45 Den digitale vækstkultur – Digital Ledelse
  Heidi Svane Pedersen, Head of digital, Lifestyle & Design Cluster

10.45 - 11.15 CASE – Sådan har vores digitale rejse været
  Brian Christensen, Co-Founder og Lead Developer, Too Good To Go

11.15 - 11.30 Pause - Networking

11.30 - 11.50 Det digitale Odense
  Peter Rahbæk Juel, Borgmester, Odense Kommune

11.50 - 12.35 Pause - Frokost og Networking

12:35 - 13:20 Hvordan kan internationalt samarbejde styrke virksomhedens 
  digitalisering?
  Martin Rune Hoxer, Executive Director, Innovation Center Denmark, Seoul

13.20 - 14:05 Industri 4.0 – trin for trin og fremtidens muligheder
  Sharif Tawfik, Civilingeniør og Konsulent, Dansk Produktions Univers

14:05 - 14.35 CASE – Digital produkt- og forretningsudvikling gennem design
  Mikkel Barker, Founder, MakkerDroneGear

14.35 - 14.50 Pause

14.50 - 15.15 Information om Sprint:Digital 
  Linda Hechmann Lagoni, Senior Projektleder, D2i – Design to innovate

  Brian Frandsen, Projektleder, Dansk Design Center

  CASE – Sådan hjalp Sprint:Digital os videre
  Hasse Højland, Partner, EYEBAB

15.15 -  Afrunding
  Anne Katrine Okholm Skole, Kommunikationschef, D2i – Design to innovate

Program



Oplægsholdere

Sharif Tawfik
Sharif Tawfik er uddannet civilingeniør og arbejder som konsulent hos Dansk Pro-
duktions Univers. Til daglig arbejder han med digital transformation af virksomheder, 
hvor han screener virksomheders digitale modenhed, udvikler digitale strategier og 
implementerer digitale- og automatiserede løsninger. Han har bl.a. erfaring med 
forsyningskæde, produktion og ledelse både fra Danmark og udlandet.

Brian Christensen
Brian Christensen er co-founder og lead developer i Too Good To Go og har været 
med på hele rejsen fra ide til koncept samt fra prototype til skalering af en internati-
onal virksomhed, hvor den digitale infrastruktur skal kunne følge med. Virksomheden 
startede i 2016, og nu, knap tre år senere, er den tilstede i otte forskellige lande med 
et knivskarpt mål om at udrydde madspild i verden. Too Good To Go er ‘born digital’. 

Harald Tokerød
Harald Tokerød er digital transformation rådgiver & partner hos Tokerød Plus. Ved 
hjælp af sine 15 års erfaringer med digital forretningsudvikling, ledelse og strategi 
hjælper han som digitaliseringsrådgiver, virksomheder med at behovsafdække og 
kortlægge digitale økosystemer og definere relevante digitaliseringstiltag og hand-
lingsplaner som kan omsættes til virkelighed

Heidi Svane
Heidi Svane er, som Head of Digital hos Lifestyle & Design Cluster, ansvarlig for alle 
digitale tiltag i virksomheden. Innovation har været drivkraften i alt, hvad Heidi har rørt 
ved, bl.a. som konceptudvikler hos internationale virksomheder, og produktudvikler og an-
svarlig for rekruttering af nye projekter, hos Innovation Lab. Under oplægget vil du få et 
indblik i den digitale vækstkultur og metoder til at fremme digitalisering i din virksomhed. 

Martin Rune Hoxer
Martin Rune Hoxer har siden 2017 været chef for Innovation Center Denmark i 
Sydkorea. Martin har flere års erfaring med innovation og internationalisering og med 
at hjælpe danske virksomheder med forretningsudvikling og eksport. Hør om danske 
cases fra Sydkorea, hvor design og digitalisering har skabt muligheder for innovative 
samarbejder og eksport.

Mikkel Barker
Mikkel Barker har med udgangspunkt i sin store ekspertise og mangeårige erfaring 
som kommerciel pilot med sin fotografiske virksomhed med speciale i luft-, drone- og 
terræn fotografi til visualisering, produktudviklet konceptet MAKKER. Med MAKKER 
kan man gennem teknologi skabe en interaktiv fysisk bane med realtids audio-visuel 
feedback. Et produkt der senest er koncept- og forretningsudviklet gennem design 
thinking metoden.


