
En nasjonalt anerkjent kompetanseklynge»

SINPRO – en presentasjon
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«En innovativ og teknologisk avansert 
kompetanseklynge med høy verdiskaping på 

Agder, preget av nært samarbeid mellom 
medlemsbedrifter og mellom medlemsbedrifter 

og kunnskapsinstitusjoner..»



SINPRO 2017 www.sinpro.no
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http://www.sinpro.no/


Arrangementer
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Prosjekter..

Future Technology Platform

Delingsinnovasjon

Markedsorientering
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Tidslinje..

«Take-off»

«Prosjekter i bedriftene»

«Resultater og effekter»

Sikring av arbeidsplasser
Nye arbeidsplasser / knoppskyting
Kompetansemiljø
Bærekraft



Konseptbeskrivelse

«Markedsorientering»
Innovasjon, omstilling og vekst hos Sinpro-bedrifter 
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«Gjennom interne prosjekter bidra til bedriftenes 
generelle innovasjons- og omstillingsevne, stimulere til

vekst – nasjonalt og internasjonalt, sikre og skape 
arbeidsplasser, samt bidra til heving av kompetanse 

på sentrale strategiske områder..»
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Hvordan finner eller skaper man nye markeder/behov?

Hvordan bruker man markedsinformasjon til egen produkt- og tjenesteutvikling?

Kunde Bruker Påvirker Behov Ildsjel Team Forankring  Kommunikasjon                   
Medarbeiderdrevet innovasjon Kreativitet Innovasjonsledelse        Forretningsmodell     

Tjenesteinnovasjon Salg og markedsføring Industri 4.0 Merkevarebygging Finansiering

Hvordan anvender man ny teknologi i produktutviklingen?

Hvilken kompetanse trenger man for å utvikle bedriften mot nye markeder ?

Omstilling, innovasjon og vekst 



Sinpros medarrangør

Innoco er et kompetansemiljø innen innovasjonsutvikling, med mange års erfaring og et
bredt spekter av innovasjonsprosjekter.

Innoco jobber med et bredt spekter av kunder og leverer tjenester som spenner fra foredrag
til innovasjonsprogram med sertifisering, innovasjonsreiser over landegrenser og
skreddersydde program i ulike virksomheter. Til nå har ca. 1800 norske innovatører deltatt i
et halvårlige program for å løfte evnen til å utvikle, omstille og fornye seg og sin bedrift.

Hver bedrift skal i programmet definere og etablere et internprosjekt i sin bedrift som skal
gjennomføres i løpet av perioden. Prosjektet skal ha aspekter av innovasjon og
markedsorientering og avsluttes med at prosjektet legges fram for et «beslutningspanel».

Vilje til omstilling, innovasjon og vekst skal stimuleres og prege programmet.

www.innoco.no

Gustav Weiberg-Aurdal
Senior rådgiver

http://www.innoco.no/


28.07.2017
SINPRO

8

Prosjekt-oppgave - Bedrift 1

Modul 1 
introduksjon

Modul 2 
Behovsanalyser

Modul 3/4 
Tema

Modul 5/6 
Presentasjoner

Program «Markedsorientering»
6 – 9 måneder

Prosjekt-oppgave - Bedrift 2

Prosjekt-oppgave - Bedrift 3

Prosjekt-oppgave - Bedrift 4

Prosjekt-oppgave - Bedrift 5

Prosjekt-oppgave - Bedrift 6

Prosjekt-oppgave - Bedrift …n

Sikring av arbeidsplasser
Nye arbeidsplasser / knoppskyting
Kompetansemiljø
Bærekraft

21. August 
2017 2018



Budsjett «Markedsorientering»
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Markedsorientering

Kost Inntekt Egeninnsats

Undervisning, konsultasjon og fellesaktivitier 600 000 Egeninnsats (estimat)

Prosjektledelse, fellessamlinger, bedriftsbesøk, studier, EVU.. 300 000 Deltakere 20 2 pr bedrift

Egeninnsats 2 700 000 Samlinger 6 

Sørlandets Kompetansefond 400 000 Timer pr samling 10 Lunsj-til-lunsj

VAF – Ny vekst 300 000 Timer hjemmearbeid 20 pr samling (estimat)

Egenandel, Sinpro 100 000 Totalt timer 3 600 

Egenandel, bedrifter (10 bedrifter) 100 000 Timerate 750 

900 000 900 000 2 700 000 Totalt 2 700 000 kr


