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Hvordan skaber du forretning med servitize/digitalisering og service 
Temadagen foregår i de spændende omgivelser på Lindø, hvor vi besøger ”Lindø component and structure 

testing” https://forcetechnology.com/da/alle-faciliteter/lindoe-component-and-structure-testing-as 

 

 

Om Servitization 

Servitization – integrationen af services og produkter i samlede forretningskoncepter – er allerede en 
central, global drivkraft i omstillingen af fremstillingsindustrien. Tendensen kan kun forventes at accelerere 
i fremtiden. Forskningen peger på, at der er et stort uforløst økonomisk potentiale for virksomheder i at 
tænke services ind i deres kerneforretning.  
 
Servitization kan i udgangspunktet antage mange forskellige former, som typisk har det til fælles, at det er 
koblingen mellem produktet og services – dvs. den samlede løsning – der er afsættet for forretnings-
modellen. Produkt-service-koncepterne kan eksempelvis bestå i;  
 
• After-sales services i forlængelse af produktsalg, fx oppetidsgaranti, vedligehold og helpdesk.  

• Smart services, fx via autonome, intelligente produkter, der selv kan adressere fejl og/eller træffe 
beslutninger på vegne af kunden.  

• Digital overvågning af produktet i realtid, f.eks. via IoT, smartphones mv., der kan give kunden 
og/eller producenten besked om f.eks. uforudsete hændelser eller ændringer i funktionsevne.  

• Rådgivnings- og uddannelsesservices, hvor en virksomhed med afsæt i dens knowhow eller data 
rådgiver kunden, fx om anvendelsen af et produkt eller andre forhold, der i princippet kan være 
fuldstændig uafhængig af et eventuelt salg.  

 

 

Dato: Tirsdag, d. 4. juni 2019 kl. 13.00-16.30.  
Der er registrering og sandwich fra kl. 12.30 

Sted: FORCE Technology, Lindø Industripark, Sandblæservej 4, 5330  Munkebo 

Pris: Arrangementet er gratis.  

Registrering: Tilmeld dig her.   

Vi skal modtage din tilmelding senest 28. maj 2019. Maksimum deltagerantal: 30 

Mere info: FORCE Technology, Anne Marie Rustrup: axr@force.dk, tlf. 2269 7605 

 

  

https://forcetechnology.com/da/alle-faciliteter/lindoe-component-and-structure-testing-as
https://www.mmf.dk/component/eventbooking/aktiviteter/netvaerk/asset-management/439-temadag-om-servitization-kom-og-hor-mere-pa-lindo
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Om temadagen 

Som deltager får du indblik i hvilke muligheder, digitalisering kan give virksomheder i forhold til at forbedre 

forretningsprocesser, så de er skræddersyet til den enkelte kundes behov. Du hører, hvad virksomheden 

C.C. Jensen A/S har gjort fra idé til udfordring, designløsning, tilpasning af organisation, teknologier og 

kompetencer, herunder hvilke resultater der er opnået. 

 

Du får mulighed for at arbejde i 3 intense workshops med virksomheder, videnspersoner og andre 

managers. Her får du også mulighed for at arbejde med forskellige modeller og temaer. 

 

 

Program 

12.30 Registrering og sandwich 
 
13.00 Velkomst  

Projektchef Peter Blach, Maskinmestrenes Forening og sekretariatschef Eva Mosegaard, DDV 
 
13.05 Introduktion 

Chefkonsulent Henrik Blach, Servitize.dk 
Kort introduktion Servitization og Industriens Fonds nye satsning 

 
13.15 Selve potentialet og servicerejsen 

Chefkonsulent Henrik Blach, Servitize.dk 
Hvad får virksomheder ud af at arbejde med servitization, hvordan skaber de en service-
forretning? 

 
13.45 Forskeroplæg  

Professor Juliana Hsuan, Copenhagen Business School  
Hvorfor er fokus på service så vigtig – og hvordan kan det bidrage til virksomhedens udvikling 

 Hvordan får vi strategien på plads, når nye services udvikles 
 Oplæg og workshop 
 
14:45 Kaffepause og netværk 
 
15.00 Virksomhedsindlæg 
 Service Manager Sune Lysgaard Hansen, C.C. Jensen A/S 

Digitaliserings- og servitization rejsen med det formål at levere totalløsninger til sikring af 
optimal renholdelse og overvågning af oliesystemer med færre nedbrud og udgifter til 
vedligeholdelse som følge 

 
15.30 Digitalisering, service og nye forretningsmodeller 

Professor René Chester Goduscheit, AU og PhD Troels Christian Korsgaard Andersen, AU 
Hvordan hænger elementerne sammen, og hvor er potentialet for kunderne? Konkrete case-
eksempler 

 
16.15 Hvordan kan man deltage som virksomhed - Afslutning  
 
16.30 Mulighed for individuel dialog med personer fra Servitize.dk 


