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Skærpelse af forretningsmodeller, præsentationer og
formidling – strategi, greb og basale værktøjer.

Forretningsmodel
4 Indtjening

1 Kundesegment og målgrupper

• Køber eller lejer man dit produkt eller din service?
• Indgår abonnementsordninger eller serviceaftaler i brugen
af dit produkt eller din service?
• Hvordan indgår den værdi du skaber for kunde og slutbruger i fastsættelse
af din indtjening?
• Hvor stort er dit marked? Og hvor ligger det geografisk?
• Hvordan er din indtjening på kort og på lang sigt?
• Hvordan er din kundelivscyklus?
• Hvor og hvordan kan du optimere din indtjening?

• Hvilke kundesegmenter har du? Og hvem er dine kunder
og slutbrugere?
• Hvordan er dine kunde- og slutbrugerrelationer?
B to G / B to G to C / B to B / B to B to C / B to C?
• Har dine kunder og slutbrugere særlige kendetegn eller
behov som er forskellige?
• Hvor, hvordan og hvornår har du adgang til dine kunder
og slutbrugere?

3 Hvad er dit marked og din niche?
• Hvor er din indgang til markedet? Hvilke nøglepersoner knytter sig til?
• Hvilke konkurrenter har du? Hvordan adskiller du dig fra dem?
• Hvilke udfordringer forventer du at støde på i din markedslancering?
Hvem handler de om? Og hvor opstår de?
• Er der en særlig cyklus i markedsføring og brug af produkt eller
service som er væsentlig?
• Hvad kan du gøre for at fjerne friktion fra din adgang til markedet?
• Hvad kan du gøre for at opnå en unik position i forhold til
konkurrenter i dit marked?
• Hvilke kanaler vil du bruge for at få adgang til markedet? Og hvilke
interne, eksterne og økonomiske ressourcer har du brug for?
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2 MVP - produktbeskrivelse
• Hvilket problem løser du? Og hvilken værdi skaber du
i forhold til alternative løsninger?
• Sælger du et produkt eller en service?
• Hvordan dokumenterer du effekten af dit produkt eller din service?
• Hvordan sikrer du fokus kunder og slutbrugers behov
i dag, i morgen og i overmorgen?
• Indgår brug af data som del af dit produkt eller din service?
Og hvordan overholder du GDPR lovgivningen?
• Hvad mangler du at få styr på, før dit produkt eller din service er
klar til markedsintroduktion?
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Forretningsmodel - Kundesegment og målgrupper
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Forretningsmodel - MVP - produktbeskrivelse
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Forretningsmodel - Hvad er dit marked og din niche?
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Forretningsmodel - Indtjening
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Projektplan
Til at færdiggøre et koncept er der brug for at samle, uddybe og konkretisere både idéer og det valgte løsningsforslag.
Tænk i før, under og efter – forberedelse, udførelse og opfølgning. Brug spørgsmålene som inspiration til at samle de svar,
du har givet undervejs i processen i en projektbeskrivelse. Tegn også en plan for gennemførelse på en tidslinje.

Beskriv kort idé og formål med dit projekt.

Hvordan finasieres projektet?

Beskriv din primære og sekundære målgruppe.

Hvilke milepæle har projektet?

Sæt navn på dem der skal involveres.

Hvilken timing ligger der i projektet?

Sæt navn på dem der skal godkende og involveres i projektet.

Hvilke udfordringer har projektet?

Hvornår kan du gå i gang?

Hvordan vil du håndtere udfordringerne?

Hvem skal tage det første skridt?

Hvor og hvornår kan du skabe kontakt til målgruppen?

Hvilken økonomi kræver projektet?

Hvilke stimuli kan sætte gang i din målgruppe?

Hvilke menneskelige resurser kræver projektet?

Hvad vil optimal PR for projektet være?

Hvilke fysiske og virtuelle resurser kræver projektet?

Hvilke opfølgende aktiviteter er der brug for?

© CUMULI Design Lab

Eksekvering
Få stjernen til at lyse. Forhold dig til de enkelte elementer i
dit projekt og identificer hvilke visuelle og indholdsmæssige
virkemidler, der kan indfri dit mål. Vær bevidst om hvem du
henvender dit til, og i hvilke situationer, du møder dem.

MODTAGER

Giv herefter dit budskab en æstetisk form der vækker nysgerrighed og gør det intuitivt let for din modtager at forstå
meningen.

Modtager
Tænk på, hvem du taler eller skriver til. Er deres viden om
emnet stor eller lille? Hvordan kan du vække deres interesse?
Hvilke berøringsflader findes der mellem deres liv og dit emne?
Er de velvilligt indstillede eller skeptiske?

FORM

AFSENDER

Afsender
Hvordan præsenterer du dig selv og skaber troværdighed om
din person? Hvad er din ’ret’ til at tale eller skrive om emnet
- din faglige viden, din personlighed eller noget helt tredje?

IDÉ

Sprog
Hvordan taler dine modtagere? Overvej, hvilke ord du skal
bruge.? Er der svære begreber, som skal forklares?
Skal du undgå det mest indviklede fagsprog?
Situation
Er der aktuelle tendenser i tiden, som du kan koble dit emne til?
Hvordan er den situation, du skal tale i? Hvordan er rummet?
Hvornår på dagen skal du tale?
Skal du bruge power point, tavle eller manuskript?

BUDSKAB

SITUATION
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Skriv og bliv forstået
•

Hav et klart formål med det du skriver.

•

Præciser din målgruppe. Relation mellem modtager og
afsender bestemmer, hvordan du skal formulere dig og
dermed formidle dit budskab.

•

Gør historierne nærværende og relevante – overvej hvilken
del af historien din modtager har glæde af at høre.

•

Tag flere elementer med i den gode historie, det giver større
troværdighed (en historie består af mange aktører:
Nogen kæmper for en sag/vil opnå noget, nogen/noget yder
modstand, nogen/noget hjælper til at overvinde modstanden).

•

Modstand og konflikt kan blive drivkraften i den gode historie.
Lad ikke det negative fylde for meget, men brug det til at vise,
at I kan hjælpe med at løse konflikten.

•

Brug ordvalg og fokus fra grundfortællingen om din virksomhed
- uanset om du skriver nyhedsbrev, holder møder eller taler
uformelt med folk.

•

Lug ud i ordene. Skriv mundret i korte præcise sætninger.

•

Flyt budskabet frem i teksten, lad vær med at gemme det vigtigste
til sidst.

•

Brug overskrifter, underoverskrifter og afsnit til at skabe overblik.

•

Læs højt. Lyder det ordentligt?
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Pitch og præsentationer
Præsentationer kan være udfordrende for dine tilhørere,
som skal gøre to ting på en gang, nemlig både lytte og læse.
Det kan svække koncentrationen, og du risikerer at tabe, da
de fleste først vil læse og derefter lytte.
Du skal derfor tænke over, at din mundtlige præsentation
og dine slides skal supplere hinanden, ikke konkurrere.
Og huske at det er dine ord og dit kropssprog, der er i fokus.
Din præsentation skal bruges til at understøtte det, du fortæller,
markere udvalgte pointer og visualisere det, du forklarer.
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Pitch og præsentationer
Forberedelsen
• Overvej kommunikationssituationen: Hvem er dine modtagere,
hvem er du selv som afsender, hvad er dit emne, hvilken situation
skal du tale i.
• Sørg for en god start der fanger dit publikums opmærksomhed
fulgt af en kort indføring til præsentationen som en slags mundtlig
indholdsfortegnelse.
• Hold fokus på den røde tråd i præsentationen.
• Lav en tydelig afslutning med opsummering af pointer så alle ved,
når du er færdig.

Udførelsen
• Fang dit publikums opmærksomhed, skab engagement og
troværdighed i de første 30 sekunder.
• Kropssprog og gestik skal passe til den, du er og det, du taler om.
• Vælg den position du føler dig tryg ved - stående eller siddende.
Brug arme og ben naturligt. Varier din stemme - tone, rytme og styrke.
Hold øjenkontakt og husk pauser.
• Overvej, om du vil bruge manus, stikord på kort eller tale frit fra
hukommelsen.
• Husk at tale til dit publikum – ikke til skærmen..

Formen
• Forklar indforståede ord. Sørg for at have et modtagerrelevant sprog.
• En velunderbygget argumentation svarer på mulige bekymringer
hos dine modtagere.
• Gode konkrete eksempler fra hverdagen er med til at skabe billeder,
som fremmer forståelsen.
• Tal til sanserne med billeder, grafik og citater, der fortæller en historie.
• Din præsentationen er ikke dit manuskript – der skal ikke stå det samme
på dine slides, som du står og siger, så dør tilhørerne af kedsomhed.
• Begræns mængden af tekst på hvert slide: En sætning eller et par
bullets per slide og lad sætningerne være korte.
• Brug gerne slides, der udelukkende består af et enkelt ord eller et billede.
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Inspiration og ordforklaringer

Ordforklaringer

Podcast

Litteratur

MVP

The Pitch

Blitzscaling

https://gimletmedia.com/shows/the-pitch

https://www.blitzscaling.com/

Masters of Scale

Angel

https://mastersofscale.com/

https://www.angelthebook.com/

Minimum Viable Product
Det mindst mulige men fortsat funktionsdygtige
produkt.

RV
Recurring Revenue
Tilbagevendende omsætning, fx via abonnement.

Secrets of Sandhill Road
TAM

https://www.penguinrandomhouse.com/books/607128/secrets-of-sand-hill-road-by-scott-

Total Addressable Market
Det totale addresserbare/ mulige marked som kan
tilgås.

kupor-foreword-by-eric-ries/

Værktøjer
CAC
Customer Acquisition Cost
Omkostningen for at få en kunde, fx via annoncering
eller sælgere.

LTV
Life Time Value
Indtjeningen på en kunde i hele dens levetid/
engagement hos virksomheden.

Edge
https://www.penguinrandomhouse.com/books/600457/edge-by-laura-huang/

Hvis sælger var køber?
(Berg-Marketing)
http://www.berg-marketing.dk/ehlers_salg_koeb.htm

Business Model Canvas & Value Proposition
Canvas
(Alexander Osterwalder)
https://www.strategyzer.com/canvas

GTM

https://www.strategyzer.com/

Go To Market
Gå til marked strategi.
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FIERS

Absalon

DTU

Erhvervshus Sjælland

Cumuli Design Lab

Fonden for Innovation og
Erhvervsudvikling i Region
Sjælland er lead partner og
varetager projektsekretariatet.
FIERS er den juridiske
projektansvarlige.

Professionshøjskolen Absalon
bedriver
anvendelsesorienteret
forskning i og udbyder
uddannelse til den sundhedsog velfærdsprofessionelle
sektor.

DTU er et selvejende
universitet med forskning,
uddannelse, innovation og
forskningsbaseret rådgivning
som universitetets
hovedopgaver.

Erhvervshus Sjælland fungerer
som et knudepunkt i
erhvervsfremme-systemet og
arbejder for at skabe
samarbejde mellem relevante
aktører.

DTU skal arbejde med en
forskningsbaseret vurdering
af ideer og teknologi
i innovationsforløbene,
samt formidle kontakt til
kompetencer inden for andre
af DTUs domæner som fx DTU
Compute og DTU Skylab.

Erhvervshus Sjælland har stor
erfaring med
operatørfunktioner, som
udvikling og gennemførsel af
projekter, der udløser
uudnyttede vækstpotentialer
og skaber vækstmuligheder
for virksomhederne.

Cumuli Design Lab er en
regional funderet aktør, der
med afsæt i designtænkning
involverer mennesker og
udvikler værktøjer og
processer, der med fokus på
tværfaglighed fremmer
idéudvikling og innovation.

FIERS er oprettet med henblik
på at skabe erhvervsmæssig
vækst for virksomheder
gennem samarbejde med
Region Sjællands
virksomhedsområder

Absalon bidrager med
sundhedsfaglig praksis
samt forskningsbaseret
udvikling og afprøvning af nye
løsninger i
anvendelseskonteksten.

Projektfinansiering: Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Vækstforum Sjælland

Cumuli Design Lab
understøtter projektets
innovationsforløb med
prodesign, designtænkning
og idé- og strategiudvikling.

