Øg din innovationskapacitet:
Få hjælp til markedsføring med innovative
studerende fra VIA University College
Bliv opgavestiller og indgå i
projektsamarbejde med VIA
Markedsføringsøkonomuddannelsen.
Projektsamarbejdet er et samarbejde mellem 60 studerende
og 12 virksomheder. Sammen med studerende fra VIA
afdækker din virksomhed en problemformulering, som I ønsker
belyst, og hvor de studerende har viden og værktøjer inden for
markedsføring.
Processen
Tag kontakt til Studentervæksthuset for tilmelding
Skriftlig formulering af innovationsudfordringen
Uddannelsen matcher 2 grupper á 4-5 af studerende
med hver virksomhed
Afholdelse af 8-10 workshops fra ultimo februar til
ultimo april. Virksomhederne er ikke forpligtet til at
deltage i alle workshops, men forventes at deltage på
enkelte workshops med på forhånd fastlagte temaer.
Datoer for deltagelse er endnu ikke fastlagte.
Virksomhederne stiller sig til rådighed for studerende
med henblik på videndeling og information

Hvem kan deltage
Følgende er en forudsætning for at deltage:
Maks. 9 ansatte eller maks. 5 år gamle
Interesse i et tæt samarbejde med studerende
Villighed til at deltage i udvalgte workshops

Hvad du som virksomhed får ud af det
Identificering af udfordringer inden for markedsføring
Markedsanalyse
Idégenerering og –udvikling af markedsføring for din
virksomhed
Implementering af markedsføring i praksis – hvis du
ønsker det
Mulighed for efterfølgende at ansætte studerende
der allerede kender virksomheden godt

Praktisk information
Varighed: ultimo februar (kompetenceudvikling for
studerende), primo marts-ultimo april (virksomheder stiller sig
til rådighed med henblik på studerendes vidensindsamling.
OBS: mange MFØ-studerende er udenlandske, hvorfor man
skal forvente, at kommunikationen vil foregå på engelsk.

Hvad studerende får ud af det
Afprøvning af deres kompetencer i praksis
Styrkelse af deres innovative og entreprenørielle
kompetencer
Medskabelse og ejerskab i forretningsudvikling
Mulighed for job hos enten en mikrovirksomhed eller
VIA

Kontakt os for at høre mere
Pernille Hjort
Koordinator, Studentervæksthuset Horsens
Tlf.: 87 55 40 54
Mail: pehb@via.dk

Det er naturligvis gratis at deltage – den eneste investering er
tid!

