Refleksionsliste
Netværk og beskyttelse af idé

Navn:

Idéens navn:

Sæt gerne flere krydser
Produktion af ny råvarer til forarbejdning
Fødevareprodukt til forbrugerne
Oplevelsesprodukt
Teknologi løsning/apps o. lign til landbruget
Teknologi løsning/apps o. lign til andre
Innovation på processer
Andet:
Hvad vil jeg bruge Fokuser - på det der gør en forskel
netværk til?
Forbinde - få input til at styrke ideen
Justere - få skabt rutiner, der forfiner idéen
Udvælg – bedøm ideen
Udnyt – få ideen bredt ud
Opfølgning – få forretning på ideén
Andet:
Hvilke typer
Sociale medier
netværk kunne
Netværk for forretningsudvikling
være relevant for Faglige netværk
mig?
Branchenetværk
Iværksætter netværk
Fødevarenetværk
Andet:
Hvad skal
Erfaringsudveksling i erfa-netværk
formålet være
Inspiration i kompetencenetværk
med netværket? Fælles aktivitet i foreningsnetværk
Udvikling via med finansiering i projekt
Fælles forretningsmodel med andre
Andet:
Hvor skal
Kompetencer interne virksomhed
netværket hjælpe Interne aktiviteter – kvantitet og kvalitet
mig i min
Kompetencer udefra
forretning?
Viden om kunder og marked
Opbygning af kunderelationer
Distribution og logistik
Markedsføring og kommunikation
Værdi til et eller flere strategiske mål.
Andet:
Hvad er det for en
form for
innovation mit
netværk skal
understøtte

Notat

Sæt gerne flere krydser
Øge virksomhedsværdien
Forbedre ledelsen og interne processer
Opfylde miljø og myndighedskrav
Øge kundens oplevelse ved produktet
Øge kundens tilfredshed ved service
Andet:
Det er vigtigt for
Tillid
mig at mit
Synergi
netværk er
Selvstyrende
kendetegnet ved: Styret af facilitator o.lign
Uforpligtende og passivitet i orden
Uforpligtende, men alle skal være aktive
Forpligtende med forventningsafstemning
Forpligtende med klare aftaler
Homogent – alle har samme viden og erfaring
Heterogent – alle har forskellige roller
Andet
Netværk kontra
Jeg skal vise min idé frem for at finde ud af
beskyttelse af idé om der er kunder til min idé
og IPR.
Jeg skal vise min idé frem for at blive mere
Disse udsagn og skarp på udviklingen af min idé
spørgsmål kunne Jeg skal vise min idé frem for at finde
være mine:
potentielle samarbejdspartnere
Jeg skal sikre mig, at jeg ikke udvikle noget,
der allerede er udviklet og andre har
rettigheden til
Jeg har brug for at kende til konkurrerende
produkter
Jeg skal have beskyttet min gode idé mod
kopiering
Jeg skal have rettighed over min idé så jeg
kan vise mit forretnings potentiale over for
andre og få hjælp til at udvikle den
Jeg skal have en registreret rettighed over
min idé for at få den på markedet og tjene
penge.
Andet:

Notat

Hvilken
nytteværdi skal
netværket skabe

Disse netværk vil jeg gerne deltage i, se eksempler i artiklen ”Netværk til forretningsudvikling
(linkes til)”:

Dette vil jeg gøre for at beskytte mine ideer og opnå rettigheder (IPR) til dem – se meget mere på
siden styrkdinidé.dk:

