
Design er mere end smukke møbler og produkter. Det er også et strategisk værktøj til forret-
ningsudvikling og til at skabe nye produkter og services, som gør en forskel for borgere og 
virksomheder. Designernes metoder er enestående værktøjer til innovation og udvikling, så-
vel i privat som offentligt regi. Derfor sætter Dansk Design Center, KADK og Design denmark 
sammen design på dagsordenen på Folkemødet med debatter om fremtidens sundhed, by 
og produktion - i en digital verden.

Vi sætter DESIGN 
PÅ AGENDAEN

Design denmark (Dd)
Design denmark er en åben alliance af designere, -tænkere og -bru-
gere, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive 
effekter af design, og for at udvikle og professionalisere egen forret-
ning og faglighed. Vores alliance binder erhverv, kultur og videnskab 
sammen og er med til at sikre, at designer og branche opleves som 
professionel, kreativ og innovativ blandt beslutningstagere. Vi arbej-
der for, at design opleves som målbart værdiskabende, som en klar 
parameter for konkurrencedygtighed og som et værktøj til at skabe 
positive forandringer i hele værdikæden. Design denmark er for hele 
designbranchen. Derfor tilbyder vi medlemsskaber til både designere, 
designvirksomheder, industripartnere, studerende og til designuddan-
nelserne. Design denmark mener, at design er en kraftfuld, positiv dri-
ver af forandring, som giver mening, værdi og betydning til produkter, 
projekter og borgere - og at flere beslutningstagere i erhvervslivet og 
det offentlige er nødt til at forstå dette. Vi faciliterer derfor aktivt den-
ne oplysnings- og forandringsproces ved klart at vise, hvordan design 
kan bruges til gavn for samfund, miljø og organisationer. Vil du vide 
mere? Besøg www.designdenmark.dk

KADK
KADK er et førende kunstakademi inden for arkitektur, design og kon-
servering. Vi uddanner professionelt kreative kandidater, der kan være 
med til at finde løsninger på samfundets udfordringer og skabe nye 
muligheder på mange markeder. Alle vores uddannelser har rødder i 
en kunstnerisk tradition og integrerer vigtig viden inden for teknologi, 

forretningsforståelse og metodeanvendelse. Vi har en lang tradition 
for at samarbejde med verden omkring os og favner mange uddan-
nelsesrelevante fag. Ud over vores brede vifte af programspecialer in-
den for dansk arkitektur, design og konservering, har vi også en særlig 
viden inden for mere generelle områder som cirkulær økonomi, klima, 
bæredygtighed, regional udvikling, sundhed, kulturarv og velfærd.  Vil 
du vide mere? Besøg www.kadk.dk

Dansk Design Center (DDC)
Dansk Design Center er Danmarks nationale designcenter og en virk-
somhed under Erhvervsministeriet, der arbejder for at styrke værdiska-
belse i dansk erhvervsliv via design. Det sker først og fremmest ved at 
bringe danske erhvervsvirksomheder  og designere sammen om ny-
skabende og udfordrende forløb, som viser nye veje for, hvordan brug 
af design fører til nye løsninger, der bygger på kundernes behov og 
efterspørgsel. Vi giver således virksomheder og organisationer mulig-
hed for at afprøve, hvordan design i praksis kan styrke udvikling af nye 
forretningsmodeller. Vi kan kvalificere investeringer i design og hjælpe 
alle slags aktører med at finde vej i designlandskabet. Vi kan tilbyde 
adgang til værktøjer, viden og inspiration om forretningsudvikling og 
innovation gennem design - eller hjælp til at formidle virksomheders 
eller organisationers arbejde med design. Journalister, analytikere og 
beslutningstagere kan finde kvalificerede fagkilder via Dansk Design 
Center samt få tal og baggrundsinformation. Vil du vide mere? Besøg 
www.danskdesigncenter.dk

15. juni 15:00 - 16:00 
L20 Grønbechs Hotel, Restaurant Vilhelm 
FREMTIDENS BY - Digital dystopi eller datadrevet designhimmel

16. juni 13:15 - 14:15 
L20 Grønbechs Hotel, Restaurant Vilhelm
FREMTIDENS PRODUKTION - Kunstige kolleger, mennesket i midten

17. juni 11:45 - 12:45 
L20 Grønbechs Hotel, Haveteatret
FREMTIDENS SUNDHED - Robotlæger og farvel til døden?

Hvem er Design denmark 
KADK & Dansk Design Center


