
Danmark har et stærkt og varieret erhvervsliv 
med både gamle og nye virksomheder og både 
små og store organisationer. Og selvom virksom-
hederne er forskellige, er der mange ligheder på 
tværs af organisationerne, og de opererer alle 
under en række fælles vilkår.
Alle virksomheder tager afsæt i en vare, som kan 
være en idé eller et produkt. Det kan være tradi-
tionelle fag, som tømrermesteren eller frisøren, 
eller det kan være nye produkter, som endnu ikke 
har set dagens lys. Virksomhederne fungerer på 
et eksisterende marked og kan enten opretholde 
markedet eller være med til at forskyde det, hvis 
ikke ligefrem ’disrupte’, altså skabe nye markeder 
i markedet, fordi de er hurtigere til at se foran-
dringer i omverdensvilkårene. En sådan for-
andring kan eksempelvis tage afsæt i ny teknologi, 
ny efterspørgsel eller nye organisationsformer. 
Vi besøger tre virksomheder, og hører om, 
hvordan de orienterer sig i markedet, hvordan de 
organiserer sig, og hvilke udfordringer de ser for 

fremtiden.
Hos Nupark skal vi møde iværksættere og høre 
om, hvilken hjælp man kan få som iværksætter i 
deres inkubatorordning. Nupark er både et kon-
torfællesskab for en række virksomheder og et 
opstartsmiljø.

Hos Vestjysk Bank skal vi høre om de 
mekanismer, der ligger til grund for bank-
virksomhed og se på blandt andet forret-
ningsplaner og bankens forventninger til disse.

Hos Egetæpper skal vi møde et produkti-
onsfirma med en tydelig bæredygtighedsprofil 
og -strategi samtidig med et stort fokus på virk-
somhedens sociale ansvar.

Forberedelse
Forud for dagen skal I have orienteret jer på de tre 
virksomheders hjemmesider.
https://nupark.dk/
https://www.vestjyskbank.dk/
https://www.egecarpets.dk/

Program
08.15:  Afgang fra Herning Gymnasium
09.00-10.30:  Nupark Innovation
10.30-11.00:  Transport 
11.00-13.00:  Vestjysk Bank
13.00-13.30:  Transport
13.30-15.30:  Egetæpper
15.30-16.00:  Retur til Herning Gymnasium

Virksomheder: Nupark, VestjyskBank og 
Egetæpper
Dato:  28. juni 2022
Antal deltagere: 35 personer

Opstart, finansiering og bæredygtig produktion


