VIA DESIGN

FRA STRATEGISK MÅLSÆTNING
TIL KONKRET INNOVATION
Via Design er en lille fleksibel konsulentvirksomhed stiftet af Ida Vesterdal, og Sune Kjems.
Vi hjælper organisationer med at udmønte strategiske målsætninger i nye processer, redskaber,
kompetencer og konkrete løsningskoncepter målrettet kundernes behov.

IDA VESTERDAL
Ida Vesterdal er en ledende aktør i udvikling og eksekvering af
modeller, redskaber og kompetencer til at lede front-end
innovation.
Hun har en dyb indsigt i innovationsledelse og med implementering af brugerfokus og design thinking fra hendes lederstillinger i Novo Nordisk.
Idas konsulentbistand udspringer af discipliner som design
thinking, service design og design-antropologi.

SUNE KJEMS
Sune er specialist i service design og er en central aktør i at
introducere og opdyrke design thinking i Danmark.
Sune har over 15 års erfaring i at omsætte komplekse udfordringer til innovative koncepter og hjælpe organisationer med at
integrere bruger- og designcentret tilgang til innovation.
Sune er medlem af Danmarks Designråd og hans arbejde har
flere gange været udstillet i ind- og udland.
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info@viadesign.dk

Hauser Plads 32, 2.sal
1127 København K
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VIA DESIGN

Vi tror på, at innovation kun er bæredygtig, hvis den tager udgangspunkt i både strategien, brugernes
behov og organisationens potentiale.
Vi faciliterer strukturerede kreative processer med inddragelse af afgørende parter; ledelsen, centrale
kernemedarbejdere, brugere og specialister.
Det betyder at vi bygger innovationskapacitet i organisationen parallelt med udvikling af koncepter.

LØSNINGSKONCEPTER
Vi samudvikler innovative løsningskoncepter,
der konkretiserer dine strategiske målsætninger.
I mange organisationer er strategien på plads, men nede i
organisationen kan den opleves meget overordnet og svær at
omsætte til handling.
Sammen med jeres udviklere gennemfører vi designdrevne
innovationsforløb, hvor vi omsætter strategien til konkrete
produkter og services.

PROCESSER OG REDSKABER
Vi udvikler processer og redskaber for innovation
– skræddersyet din organisation.
Moderne organisationer ved godt at det er afgørende at
inddrage brugerne i innovationsprocessen og mange har også
gjort sig konkrete erfaringer.
Baseret på jeres erfaringer og succescases designer vi jeres
egen individuelle innovationsmodel og værktøjskasse, så jeres
medarbejderne kan eksekvere på strategien i hverdagen.

KOMPETENCEUDVIKLING
Vi træner din organisation i at agere brugercentreret
og designdrevent.
Hver organisation har sin særlige kultur og hver strategisk
udfordring sine unikke karakteristika.
Vi skræddersyr kompetenceudviklingsforløb, der oplærer centrale medarbejdere i at forstå brugernes såvel som organisations
behov og designe konkrete løsninger, som matcher organisationens kultur, innovationsudfordringer og strategiske mål.
Vi arbejder med kunder, der tænker langsigtet – med ledere, der
er parate til at udvikle strategiske svar på hvad deres virksomhed skal lave i en tid, hvor brugerne forventer at blive inddraget.

