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Nyt vækstinitiativ i Region Midtjylland:  
 
Regional indsats skal skabe vækst via design 

Business by Design er navnet på et nyt vækstinitiativ, der samler offentlige og private parter med det 
formål at løfte vækstpotentialet ved at styrke samarbejdet mellem virksomheder og designkompetencer. 

Danmarks største uafhængige designorganisation, Design denmark, er værtsorganisation for initiativet og skal i tæt 
samspil med More.Creative, Aarhus 2017 og Region Midtjylland arbejde for at skabe partnerskaber mellem 
designere og designvirksomheder på den ene side og andre dele af det private og offentlige erhvervsliv på den 
anden. 

Morten Grøn, CEO, Design denmark siger om Business by Design:  

- Region Midtjylland har en stærk designbranche, men der er potentiale til meget mere. Ved at samle branchens 
aktører og opbygge en stærk brancheidentitet og -platform skal Business by Design give de midtjyske industri- og 
servicevirksomheder ny viden om og incitament til at bruge designkompetencer. Design er en værdiskabende 
ingrediens, når det handler om at gøre fremtidens virksomheder mere konkurrencedygtige. Derfor skal 
designtænkning ind på direktionsgangene og arbejdes ind fra første led i værdikæden.  

Business by Design her flere konkrete mål: 

• Udbrede viden om designtænkning via tværfaglige møder, arrangementer og events for og med 
designere, erhvervsliv og offentlige sektor. 

• Skabe partnerskaber, der bringer designkompetencer ind i erhvervsvirksomheder for at løfte 
deres innovationsudfordringer. 

• Afvikle forretningsudviklingsforløb for virksomheder i de kreative erhverv, som ønsker at 
løfte deres organisations og forretningsmodel til et nyt niveau. 

• Kortlægge anvendelsen af design i Region Midt, og lokalisere eksisterende styrepositioner 
med henblik på videreudvikling. 

Til at projektlede Better by Design har Design denmark pr. 1. maj 2015 ansat senior projektleder Jeppe 
Nørager, der får kontor i Aarhus. Jeppe Nørager kommer fra en stilling som udviklingskonsulent og 
bygherrerådgiver i Rambøll, hvortil han bevarer sin tilknytning en dag om ugen.  

Better by Design kickstartes med et budget på 1 mio. kr.    
For mere information se vedlagte faktaark om Business by Design. 

Yderligere information    
Morten Grøn, direktør, Design denmark,  mg@designdenmark, tlf. 2556 4781 
Susanne Bendsen, kommunikationschef, Design denmark,  sub@designdenmark.dk, tlf. 2896 2128 


