Innovationsnetværk Femern Bælt, InnoBYG og INNOBA præsenterer

Den nye udbudslov

Hvilke muligheder giver den for at sælge nye løsninger til den offentlige sektor?
Vejen til succesfulde erfaringer med at lave udbud er ofte brolagt med flere nederlag end sejre –
især hvis man ønsker at sælge nyskabende og innovative løsninger til de offentlige kunder. Dette
arrangement tydeliggør, hvad den nye udbudslov betyder for dine forretningsmuligheder, og hvilke
muligheder den skaber for mere tætte udviklingspartnerskaber med de offentlige udbydere.
Formålet med mødet er at give et indblik i de nye måder, offentlige kunder er begyndt at købe ind
på inden for innovative løsninger og udviklingsprojekter. Samtidig bliver du klædt på til at udnytte
muligheden for at komme tættere på det offentlige marked med nyskabende løsninger.
Via inspirationsindlæg samt præsentation af cases bliver du klogere på, hvad dine kunder (måske)
tænker om indkøb af innovative løsninger, men især også, hvilke greb du har som virksomhed, der
kan gøre dig mere interessant end dine konkurrenter. I sidste ende handler det om, at du bliver bedre til at levere det, der bliver efterspurgt og dermed vinder udbuddet.
Målgruppen for mødet er leverandører til bygge- og anlægssektoren - sælgere og produktudviklere, der
leverer nyskabende og innovative produkter til den offentlige sektor.
PROGRAM

15.00
15.30
15.45

16.30
16.45

17.30

Registrering og kaffe
Velkomst
v/Netværksleder Marianne Meyer Jakobsen, Innovationsnetværk Femern Bælt
De offentlige kunders udgangspunkt for innovation i byggesektoren
v/Direktør Rikke Bastholm Clausen, Innoba
Pause med dialog
Den nye tilgang til indkøb af innovation / innovative løsninger
– staldtips og andre gode råd
v/Direktør Rikke Bastholm Clausen, Innoba
Afslutning og networking med vin og snacks

PRAKTISK INFO
Mødet afholdes den 27. november 2018 fra 15.30-18.00 på Comwell Køge, Strandvejen 111, 4600 Køge
Det er gratis at deltage. Tilmeld dig her senest den 26.10.2018. No show faktureres med 400 kr.
TILMELD DIG HER

OM OPLÆGSHOLDEREN
Rikke Bastholm fra INNOBA er en af
Danmarks førende eksperter i offentlig
-privat samarbejde om innovation. Hun
har bl.a. udviklet statens procesanbefalinger til, hvordan man indgår innovationspartnerskaber efter den nye
udbudslov. Hun har et indgående
kendskab til, hvordan offentlige kunder tænker, når de indkøber innovative løsninger og har rådgivet samtlige
større regioner og kommuner om offentlig-privat innovationssamarbejde.
Derudover har hun i samarbejde med
Innovationsnetværk Femern Bælt stået for en afdækning af, hvordan de
største danske bygherres inden for
bygge- og anlæg ser på potentialet for
indkøb af innovative løsninger.

ARRANGERES AF:

