
WORKSHOP OM 
FREMTIDENS 
FORBRUGER 
Har du de rette produkter og tilbud til fremtiden, og kan du kommunikere 
målrettet omkring dem? Det kræver et indgående kendskab til 
forbrugerens nuværende og fremtidige forbrugsmønstre, at sikre, at I 
som virksomhed har den rette forretningsmodel. Ønsker forbrugerne at 
eje eller leje? Hvordan udtrykker de sig gennem forbrug? Vi vil på dagen, 
forsøge at dykke ned i disse og flere interessante emner, så I står 
stærkere i forhold til morgendagens forbrugere. 

Vil du være på forkant med kommende trends og tendenser, så din 
virksomhed kan sikre og øge sit salg i fremtiden? Hvis JA, så tilmeld dig 
en inspirerende eftermiddag om FREMTIDENS FORBRUGER. 

Der vil være oplæg fra Eva Steensig, ekspert i forbrugeradfærd. Eva har 
hele sit professionelle liv beskæftiget sig med at forstå motiverne for 
menneskets forbrug og adfærd. Med udgangspunkt i dette har hun 
arbejdet for at få virksomheder til at udnytte disse muligheder, for at sikre 
fremtidig vækst. 

Vil du gerne blive klar til fremtiden? Så er der hjælp at hente nu 😊 

UDBYTTE 
SDU inviterer til et gratis seminar, der klæder dig på med den vigtigste 
viden og redskaber om fremtidens forbruger. Du vil bl.a. få:  

- Indsigt i morgendagens forbrugertendenser, og hvordan man kan
drage nytte af disse.

- Viden om hvordan du kan imødekomme den næste
forbrugergenerations krav, ønsker og adfærd.

HVEM KAN DELTAGE? 
Arrangementet henvender sig til små og mellemstore virksomheder i 
Region Syddanmark. 
Deltagelse er GRATIS – du skal bare investere den tid, som du og/eller 
din medarbejder bruger på forløbet. 
For at din virksomhed kan deltage, skal I, i bred forstand, arbejde inden 
for oplevelseserhverv, design, energi eller sundheds- og 
velfærdsinnovation. Vi hjælper naturligvis med den afklaring. 

27. FEBRUAR
16.00 – 20-00 

HVOR? 
SDU, 
UNIVERSITETSPARKEN 1, 
6000 KOLDING 

PROGRAM 
Hvordan ser fremtidens 
forbruger ud? 

Hvordan kommer du på 
forkant med nye 
indkøbsmønstre og 
forbrugsadfærd, så du kan 
ramme plet med din 
forretning? 

TILMELDING 
http://tinyurl.com/fremtidensforbruger 

KONTAKT 
Dennis Færch Broch 
SDU RIO 
defb@sdu.dk 

KOMPAS 
Seminaret er blevet til som 
en del af projektet KOMPAS 
med støtte fra EU’s 
socialfond og Syddansk 
Vækstforum 




