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Hvordan startede ”Møder med fokus”

Et ønske om innovation af vores mødepakker, som underbygger 
oplevelsen af at afholde møde på Skjoldenæsholm



Brugerdrevet innovation 
Innovationen starter ved gæsten 

Indsamling af empiri – dialog med 
gæsten 

samtale, spørgeskemaundersøgelser, 
email feedback, mavefornemmelse, 
egne oplevelser, tripadvisor, 
booking.com

Analyse – hvad siger vores gæster?

Der sker ikke noget, her er stille, her er 
ro, der er smukt, smukke omgivelser, 
føler taget sig tilbage i tiden, parken, 
skoven og naturen er unikke, gode 
muligheder for bevægelse, vi skal noget 
andet og mere når vi kommer her.



komme væk

fordybelse

udfoldelse i naturen,

værtskab og personlig service

historisk hus

gamle traditioner

genoplade

Hvad der gør Skjoldenæsholm unik?

Netværk på RUC



Sammenfatning og research
Vores opmærksomhedspunkter bliver tydeligere for os, og hvad det er vi skal tilbyde vores konferencegæster

• Vi skal arbejde mere aktivt med at inddrage vores omgivelser i mødet
• Der forventes at vi tilbyder noget mere end blot mødelokalet og forplejning
• Det skal give mening i fht. mødet



Tidens trends / undersøgelser 
på mødemarkedet
• Tilbagemeldingerne sættes i samspil 

med tidens trends som er med til at 
diktere hvad der er hot lige nu

• Recharge /offline / tilbage til naturen

• Analyser og undersøgelser 
mødemarkedet

FORMÅL MED KONFERENCER
Konferencer er en vigtig del af
virksomhedernes og deres
medarbejderes udvikling. Således
siger de danske virksomheder, at
de primære formål med at 
afholde
konferencer er:
Vidensdeling 61 pct.
Strategiudvikling 61 pct.
Forretningsudvikling 51 pct.
Medarbejdersammenhold 50 pct.

TOP 3: HVEM DELTAGER?
De medarbejdere som oftest
deltager i konferencer er:
Direktion og ledelse 72 pct.
Salg og marketing 56 pct.
HR-medarbejdere 40 pct.

Så meget betaler virksomhederne
gennemsnitligt pr. konferencedeltager:
Direktion og ledelse 1.060 kr.
Øvrige medarbejdere 775 kr.

ALT UNDER ÉT TAG
Når de danske virksomheder
afholder konferencer, sørger de
for at have så mange faciliteter
som muligt samlet under ét tag:

Kaffe, te, frugt og snacks 98 pct.
Morgenmad 90 pct.
Overnatning 65 pct.
Frokost 64 pct.
Fest/socialt arrangement 50 pct.
Underholdning, aktiviteter
og teambuilding 50 pct.

VIGTIGST VED VALG AF
KONFERENCESTED

Gode faciliteter 95 pct.
Pris 79 pct.
Forplejning 69 pct.
Fleksibilitet 59 pct.
God service 52 pct.
Alt under ét tag 50 pct.
En typisk konference varer
gennemsnitligt 2 dage med en
enkelt overnatning.



Det er blevet endnu tydeligere for os, at

• vi er med-skabere til en oplevelse i 
forbindelse med mødet

• der er fokus på effektivitet for 
mødebookere / ROI– ønsker ikke kun leg

• Skabe mening ifht. mødet 

SÅ

• Hvordan kan vi bidrage til vores gæsters 
møde bliver mere effektive og 
understøttende:



Resultatet blev

• Møder med Fokus
• som er med til at underbygge, de 

strategiske og analytiske tanker (den 
fokuserede opmærksomhed) som er 
tilstede i mødelokalet ved at inddrage 
naturen.

• Det essentielle med ”Møder med 
Fokus” er at komme ud i naturen og få 
aktiveret den ”spontane 
opmærksomhed” som er med til at 
skabe nye perspektiver, kreative tanker 
og nye indtryk som et modspil til den 
”fokuserede opmærksomhed” i 
mødelokalet



Produktet


