
MED KUN 3 ONLINE
UNDERVISNINGS-MODULER
KAN I ØGE JERES
KOMPETENCER OG FÅ
INDSIGT I BLOCKCHAIN
TEKNOLOGIEN OG NYE
FORRETNINGSMULIGHEDER 

BLOCKCHAIN I
HANDEL OG
DANSK DESIGN
Hvordan kan en netværksteknologi
skabe sporbarhed, transparens og
bæredygtig innovation? 



HVAD KAN
BLOCKCHAIN?

TRACK AND TRACE
Blockchain teknologien
hjælper med at validere
hvert enkelt trin i din
forsyningskæde og kan på
den måde skabe sporbarhed.
Dette vil medføre at
forretningsstandarderne
bliver mødt. 

GENNEMSIGTIGHED
Som virksomhed kan man stå
100% bag ens operationer og
dermed skabe værdi over for
kunden gennem en ansvarlig
værdikæde. Det øger
transparens, og kunderne får
dermed skabt tillid til din
virksomhed og dine
produkter.  

FORHINDRER SALG AF
KOPIVARER
Når hvert trin i forsynings-
kæden bliver transparent og
synliggjort, får man et større
overblik over sine operationer
og kan dermed reducere
forfalskning af sine
produkter. 

NYE
FORRETNINGSMODELLER
Blockchain fremmer
bæredygtig innovation
gennem deling af data, nye
industier som f.eks. digital
mode og måling af CO2
aftryk.  



VIDEN - 
Du vil udbrede din forståelse samt potentiale for
blockchain teknologien

HANDS-ON EXPEREINCE -
Du vil få en gennemgang af vores prototype og selv
indtaste dataen på en blockchain

ANVENDELSESMETODER -
Du vil kunne identificere mulighederne for (dine)
virksomhedsrelationer

INSPIRATION -
Til selv at komme i gang eller arbejde videre med
blockchain teknologien

1:1 SPARRING - 
Få hjælp til at identificere potentialet med blockchain
teknologien i din virksomhed 

TEST AF PROTOTYPE -
Afprøv hvordan blockchain teknologien fungerer
 
DIPLOM

HVAD FÅR DU UD AF AT
DELTAGE I FORLØBET?



Trends 
Forretningsmuligheder 
Hvilket scenarie er lettest at starte med?

Identificér den use case, som giver mest mening for jer 
Hvordan skaber det værdi for jeres kunder?

PROGRAM

09:00 Velkommen til v. Lifestyle & Design Cluster 

09:05 Blockchain teknologien i handels- og livsstilsbranchen v. Jan Damsgaard,
Professor ved Copenhagen Business School

09:35 Hvordan har vi arbejdet med blockchain teknologien? v. Henrik Holm, CEO og
Founder hos Wehlers

09:55 Pause

10:05 Workshop, breakout room

10:30 Hvordan identificerer du din use case? v. Heidi Svane, Head of Digital hos Lifestyle
& Design Cluster

10:55 Tak for i dag og udlevering af hjemmeopgave v. Lifestyle & Design Cluster

MODUL 1
FREDAG 28 MAJ 09:00-11.00

HJEMMEARBEJDE TIL MODUL 1: 
Wehlers video: Se her
Artikel: Læs her 
Rapport: Læs her (s. 15 -20)

https://blockchainbusiness.dk/video-case-wehlers/
https://blockchainbusiness.dk/hvordan-kommer-virksomheder-i-gang-og-videre-med-blockchain/
https://blockchainbusiness.dk/ny-rapport-blockchainteknologiens-potentiale-for-danske-handelsvirksomheder/


Konfigurationer/implementering

Hvilken data bruger i til at understøtte jeres use case?
Hvordan ser du jeres virksomhed komme igang?  

PROGRAM

09:00 Velkommen til og gennemgang af hjemmeopgave v. Lifestyle & Design Cluster

09:05 Hvad er blockchain og hvordan kommer man i gang med blockchain v. Jan
Damsgaard, Professor ved Copenhagen Business School

09:45 Fra mock-up til implementering v. Sanne Nørgaard, Managing Director hos Green
Cotton

10:00 Pause 

10:10 Intro til prototype og indtastning af data v. Thomas Jensen, Professor ved
Copenhagen Business School 

10:20 Breakout room - vidensdeling med deltager 

10:40 Fra CSR til blockchain v. Sidsel Lundtang Rasmussen, Chief Sustainability Officer
hos Sprout

10:55 Tak for i dag og udlevering af hjemmeopgave v. Lifestyle & Design Cluster 

MODUL 2
FREDAG 04 JUNI 09:00-11.00

HJEMMEARBEJDE TIL MODUL 2: 
Identificer use case, find 3-5 datapunkter til at understøtte. Book 1:1 sparring
hos Jonathan, for at få hjælp til at finde frem til datapunkterne.

mailto:jdf.digi@cbs.dk


Hvordan vil I komme videre herfra?  
Hvad har særligt været interessant og hvilke udfordringer har I haft? 

PROGRAM

09:00 Velkommen til og gennemgang af hjemmeopgave v. Lifestyle & Design Cluster

09:10 Hvad er markedspotentialet for blockchain teknologien v. Rony Medaglia,
Professor ved Copenhagen Business School (ENGELSK)

09:30 Hvor langt er man med blockchain teknologien på internationalt plan? V. Dan
Taki Serup, CEO hos Nordic Blockchain Association

09:50 Pause

10:00  Fra idé til strategi v. Birgitte Holgaard Langer, Business Development Director
hos SPOOR

10:20 Breakout room, vidensdeling med deltagere 

10:45 Tak for i dag og gennemgang af refleksioner v. Lifestyle & Design Cluster

Diplom fremsendes til alle deltagere efter afsluttet forløb. 

MODUL 3
FREDAG 11 JUNI 09:00-11.00

HJEMMEARBEJDE TIL MODUL 3:
Book 1:1 sparring hos Jonathan, for at få hjælp til at indtaste data og afprøv
blockchain teknologien. Gør jer nogle tanker om, hvordan det kan formidles for at
skabe værdi.

mailto:jdf.digi@cbs.dk


HAR DU
SPØRGSMÅL?
KONTAKT 
Nathalie Mühlendorph
Nathalie@ldcluster.com

Læs mere om projektet her
www.blockchainbusiness.dk
 

http://www.blockchainbusiness.dk/


At give danske virksomheder, deres leverandører og
kunder kompetencer til at tage strategiske beslutninger
om valg, implementering og inkorporering af blockchain
teknologi i deres hovedaktiviteter, heriblandt de
handelsmæssige aktiviteter.
At udvikle praktiske værktøjer til danske livsstils- og
designvirksomheder, så de kan tilslutte sig blockchain og
IoT for bedre gennemsigtighed, sporbarhed og garanteret
ægthed i deres forsyningskæde fra producenter gennem
mellemhandlere og til forbrugere.

OM PROJEKTET
I takt med at verden bliver mere globaliseret, bliver det stadig
mere komplekst at lede og understøtte produktlivscyklusser,
idet mange produkter indkøbes, produceres, handles,
forbruges og genanvendes globalt. Dette fører til øget
velstand, men åbenbare også klimaudfordringer, og
bekymrede borgere har derfor foranlediget FN til at
formulere 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
Blockchain teknologien kan adressere adskillige af disse
verdensmål samt understøtte en øget globaliset handel.

FORMÅL
Formålet med projektet er derfor:

VIDENSBASE
Læs vores artikler, rapporter og se videoer her.

PROJEKTET

https://blockchainbusiness.dk/#nyheder

