Invitation til workshop om
Brandplatform tankegangen
Præsentation og debat om veje til samarbejde, der åbner nye
muligheder for mange danske modevirksomheder, der ønsker
gennembrud og vækst på det internationale marked.
Tirsdag den 14. september 2010, kl. 16.00 – 19.00
i Væksthus Hovedstadsregionen (Symbion)
på Gribskovvej 4, København Ø – mødelokale 2
Som inspiration for Fashion Accelerators mentorer og specialister har vi inviteret en af
modebranchens markante skikkelser, Henrik Spandet-Møller, som de fleste vil kende
som en ivrig debattør med stærke meninger. Stærkere end nogen anden er han
talsmanden for, at branchens mange små virksomheder kommer ud af deres isolation
og satser på at samarbejde via platforme for på denne måde at opnå de indlysende, og
for deres overlevelse helt nødvendige stordriftsfordele.
Henrik Spandet-Møller vil ikke bare skabe debat, men komme i dialog med Fashion
Accelerators mentorer og specialister for at drøfte, hvad der skal til, for at vi kan få
virksomhederne med på platform tankegangen og dermed bidrage til, at branchen
kommer styrket ud af den økonomiske krise. Som grundlag vil han selv byde på
forskellige løsningsmodeller.
På mødet vil vi også give os tid til at reflektere over det igangværende Fashion
Accelerator forløb, herunder udveksle erfaringer om mentorforløbene.

Tilmelding Til Jytte Dyring i Fashion Accelerators sekretariat på jd@vhhr.dk.
Deadline

Senest mandag den 6. september.

Program

På følgende side

Program
16:00

Velkomst
v/ Peter Koppel, Fashion Accelerator

16:05

Præsentation og debat om platform tankegangen
v/ Henrik Spandet-Møller, Spandet og Partners
- En modebranche med behov for nytænkning og forandringsvillighed.
- Det dobbelte skruestik: de små virksomheders udfordringer ift. de stores
muligheder.
- Hvordan kan de mindre virksomheder blive tilført flere kompetencer?
- Brandplatform og stordriftsfordele i relation til betragtninger om ”upstream”
og ”downstream”.
- Diskussion af platform modellerne.
- Identifikation af fælles interesser.
- Konklusion.

18:00

Orientering om Fashion Accelerator lige nu
- Feedback på de igangværende mentorforløb.

18:30

Networking
- Vi byder på sandwich og et glas til at gå hjem på.

