
 ØNSKER DU UDVIKLING 
 OG VÆKST? 

Så laver InnovationsAgenterne   
et GRATIS innovationstjek  

af din virksomhed! 

 KONTAKT INNOVATIONSAGENTERNE 

InnovationsAgenterne 
er finansieret af:  
 
 
 

Center for InnovationsAgenter består af de ni danske 
GTS’er: Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology, 
Teknologisk Institut, Agrotech, Bio-
neer, DBI, DFM og DHI. På 
www.innovationstjek.dk kan du 
læse om de forskellige GTS’er 
og deres kompetenceområ-
der. Du kan finde den innova-
tionsagent eller det GTS, der 
passer bedst til dit behov og 
bestille et innovationstjek. 

Ring til Center for InnovationsAgenter på:  
 

72 20 28 77  
 
 

Eller find din innovationsagent og bestil  
et innovationstjek på:  
 

www.innovationstjek.dk 

INNOVATIONDANMARK 
Viden til virksomheder skaber vækst 



” 

KLAR, PARAT, INNOVATION!  
 

Er det tid til at gøre noget nyt i din virksomhed? Så har du her en unik 
mulighed for at få hjælp til at komme i gang. Lad et GRATIS innovati-
onstjek være startskuddet til vækst i din virksomhed!  
 
 
Din virksomheds udbytte af et innovationstjek: 
» Nye kunder 
» Øget omsætning 
» Forbedret konkurrenceevne 
» Nye produkter, processer og services 
» Adgang til nyeste, højteknologiske viden 
 
 
Innovationsagenterne 
Tjekket udføres af erfarne innovationsagenter fra de ni godkendte tekno-
logiske serviceinstitutter (GTS). De har både faglig og praktisk viden om 
teknologisk innovation som forretnings- og konkurrenceparameter. Og de 
har et stort kendskab til nationale og internationale støtteordninger, der 
kan hjælpe din virksomhed videre med et innovationsprojekt.   
 
 
Jeres innovationsmuligheder: 
» Teknologiudvikling  
» Produktions-, it- og procesoptimering 
» Forretnings–, strategi- og produktudvikling 
» Nye materialer  
» Nye markeder 
» Værdikædeinnovation og meget mere! 
 
 
Innovationstjekket  
Innovationstjekket er gratis for små og mellemstore virksomheder med 
max 250 ansatte. Innovationstjekket er et fortroligt møde mellem  
innovationsagenten og din virksomhed, hvor innovationsagenten kort-
lægger din virksomheds udfordringer og muligheder. Vi udarbejder en 
handlingsplan for jeres indsatsområder og kommer med konkrete forslag 
til værdiskabende løsninger. Se forløbet på næste side. 
 

Læs mere på www.innovationstjek.dk Læs mere på www.innovationstjek.dk 

Innovationsagenterne og det videre samarbejde gav meget mere end 
ny viden og rådgivning. Vi fik en partner, som støttede vores projekt og 
som troede på vores idéer. 

Direktør Kristian Møller, Agowa A/S. 
 
Læs denne og andre cases på www.innovationstjek.dk 

FORLØB MED EN INNOVATIONSAGENT 

” 


