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INNOVATION
LUNCH CLUB

VORES
BRÆNDENDE
AMBITION
Vores brændende ambition er at gøre innovation til en reel og organisatorisk
kernekompetence i flere offentlige organisationer.
Ved at samle og engagere de mest nysgerrige og ambitiøse innovationsprofiler fra
den offentlige sektor i vores Innovation Lunch Club har vi en unik mulighed for at
bringe ny inspiration og praktiske erfaringer i spil, som du og din organisation kan
bruge til at styrke jeres innovationskraft.

OM BLUE TRAMPOLINE
Hos Blue Trampoline er vi innovation management-eksperter og har siden 2005 hjulpet ambitiøse
organisationer med at gøre innovation til en kernekompetence.

EN STÆRK VALUE
PROPOSITION

01
Fire årlige netværksmøder
desinget til at inspirere og
hjælpe dig og din organisation .

02
Stærke relationer til andre
nysgerrige og ambitiøse
innovationsprofiler, som gør
dig bedre.

03
Fast sparringspartner fra
Blue Trampoline, som hjælper
med at omsætte best
practice til din organisations
virkelighed.

04
Innovation playbooks, som
hjælper dig og din organisation
til at forankre de bedste
innovationsmetoder.

05
Tracking af innovationskraften i jeres organisation og
hvordan den udvikler sig over tid.

Et medlemskab, der styrker
innovationskraften

Netværksmøder
Personlig
sparring
Innovation
playbooks
Tracking af
innovationskraften

Vores Innovation Lunch Club er meget mere end bare et
innovationsnetværk.
Vi vil mere end blot at inspirere hinanden og dele vores
erfaringer. Vi vil reelt udvikle måden, hvorpå offentlige
organisationer arbejder med innovation.
Derfor indeholder et medlemskab af vores Innovation
Lunch Club også de ressourcer, der skal til, for at I kan
omsætte best practice til new practice.

VÆR MED FOR
KUN 15.000 KR.

Tegn et medlemskab for
én, to eller tre personer
SOM MEDLEM AF VORES INNOVATION LUNCH CLUB FÅR DU:
Fire årlige netværksmøder designet til at inspirere og hjælpe dig og din organisation.
Stærke relationer til andre nysgerrige og ambitiøse innovationsprofiler fra den offentlige
sektor, som kan gøre dig og din organisation endnu bedre til at innovere.
Ti timers sparring med en innovationsekspert fra Blue Trampoline, som kan hjælpe dig
med at omsætte best practice til jeres verden.
Innovation playbooks, som kan hjælpe dig og din organisation med at forankre en
innovativ adfærd i dagligdagen.
Løbende monitorering af organisationens innovationskraft.

PRISEN AFHÆNGER AF, HVOR MANGE NETVÆRKSDELTAGERE DIN ORGANISATION TILMELDER*
15.000 kr. + moms for én person
20.000 kr. + moms for to personer
25.000 kr. + moms for tre personer
*Prisen gælder for tolv måneder og fornyes hvert år automatisk for yderligere tolv måneder ad gangen,
med mindre medlemskabet skriftling opsiges minimum 30 dage før udløb. Ti timers ekspertrådgivning fra
Blue Trampoline er inkluderet uanset antallet af netværksdeltagere.
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RING ELLER
SKRIV TIL OS
Ring til Henrik Karlsen på 2461 2460 eller
skriv til ham på hk@bluetrampoline.com.

BOOK ET
ONLINEMØDE

TEGN ET
MEDLEMSKAB

Book et onlinemøde i dag og få svar på
alle dine spørgsmål, inden du beslutter dig
for at blive medlem eller ej.

Vælg det medlemskab til én, to eller tre
personer, og meld jer ind i vores
Innovation Lunch Club i dag.

Du finder vores online mødekalender på
bluetrampoline.com/offentligesektor/innovation-lunch-club

Du kan tilmelde dig på
bluetrampoline.com/innovation-lunchclub/tilmelding

OM BLUE TRAMPOLINE
Hos Blue Trampoline er vi innovation management-eksperter og har siden 2005 hjulpet ambitiøse
organisationer med at gøre innovation til en kernekompence.

www.bluetrampoline.com

GØR INNOVATION TIL EN
KERNEKOMPETENCE.

Blue Trampoline
Flæsketorvet 68
1711 København

