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Business by Design ansætter direktør
Den midtjyske designklynge, Business by Design, ansætter direktør til at skabe vækst via design. Pr.
1. november 2017 tiltræder Daniel Astola og skal fortsætte arbejdet med at styrke designklyngen
via medlemsevents og andre aktiviteter, der fremmer brugen af design og styrker samarbejdet
mellem virksomheder og designere.
Daniel Astola kommer fra en stilling som Head of Development and Relations hos Energimuseet. Daniel
Astola skal fremover være direktør for Business by Design, der har som formål at realisere designfeltets
store potentiale og dermed styrke vækst og udvikling inden for designområdet i Region Midtjylland.
Daniel er oprindelig uddannet kaospilot i Aarhus og har tidligere stiftet og været partner og adm. direktør i
Aarhus Searangers, projektleder i DGI Hærvejsløbet, i Kattegatcentret, NYX forum for kultur og erhverv med
flere. Daniel har desuden stor erfaring som fundraiser og har arbejdet som procesleder ved kreative processer for
blandt andre Pressalit A/S, Aarhus Kommune, Erhverv Aarhus m. ﬂ.
Daniel Astola siger om sit nye job:
- Jeg glæder mig meget til at fortsætte det gode arbejde, der allerede er skabt i og omkring designfeltet i Region
Midtjylland. Der er etableret en stærk klynge med over 100 medlemmer, og jeg glæder mig til at udvikle klyngen
yderligere, da der er et enormt potentiale, der venter på at blive forløst. Region Midtjylland er virkelig stærk på
designkompetencer og jeg ser frem til at skabe nye aktiviteter og samarbejder med designere, virksomheder og
de mange øvrige interessenter.
Henrik Weiglin, adm. direktør i Design denmark, siger om ansættelsen af Daniel Astola:
- Daniels store erfaring med at drive udviklingsprocesser, skabe netværk og resultater i samarbejde med
andre, er præcis, hvad vi har brug for i det videre arbejde med at forløse regionens vækstpotentiale. Evnen
til få forskellige faggrupper til at arbejde sammen er vigtig, og de kompetencer har Daniel. Dem er der brug
for til at kunne vise effekten af design og dermed øge efterspørgslen på designkompetencer i industrien.
Daniel Astola afløser arkitekt Jeppe Nørager, som med udgangen af september 2017 har valgt at træde af som
projektleder i Business by Design, for at fokusere på at løse udviklingsopgaver i egen konsulentvirksomhed.
Design denmark er værtsorganisation for Business by Design og skaber i tæt samspil med More.Creative, Aarhus
2017 og Region Midtjylland partnerskaber mellem designere og designvirksomheder. Den 7. december 2016 blev
Business by Design stiftet som en selvstændig juridisk enhed med egen bestyrelse, med en solid tilknytning til og
samhørighed med Design denmark. Samtidig er der indgået en aftale om projektets videreførelse de næste to år.
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