
Afholdes i Kolding i samarbejde med:

Simplimize er støttet af:

Hvad kan jeg høre om  
på dagen?

Er Simplimize noget for 
min virksomhed?

Et komplekst og til tider uoverskueligt produktprogram. Et 
utal af produktvarianter og kundetilpassede løsninger. Hvis 
det lyder blot en smule bekendt, så vil Simplimize være inter-
essant at stifte bekendtskab med. 

Simplimize er en effektiv metode, der forenkler din virk-
somheds produktprogram, reducerer omkostningerne i alle 
led og styrker evnen til at udvikle nye markedsrelevante og 
konkurrencedygtige produkter. Målet er at optimere din 
forretning til vækst og højere indtjening.

Simplify to Optimize. Eller Simplimize, som vi kalder det.

Det praktiske
Hvornår og hvor? 
2. marts 2016 Taastrup
8. marts 2016 Odense
9. marts 2016 Kolding
10. marts 2016 Aarhus
15. marts 2016 Holstebro 
16. marts 2016 Aalborg

Vil du vide mere? Kontakt::
Ole Kjeldal Jensen, Teknologisk Institut

Mail: okj@teknologisk.dk , tlf: 7220 1755

Hvorfor skal jeg møde 
op og høre mere?

  Du får overblik over, hvordan du kan anvende Simplimize til 
optimering af salg, produktudvikling og produktion i din 
virksomhed. 

 Du bliver klog på, hvad Simplimize-værktøjerne kan udrette. 

 Du får mulighed for at afprøve Simplimize på din egen virk-
somhed og afgøre, om det er noget, du vil gå videre med. 

 Du får kyndig rådgivning og kommer i kontakt med andre 
virksomheder med samme behov og udfordringer.

Tror du på os, hvis vi fortæller dig, at du kan fjerne 1/3 af jeres 
varenumre? Komme hurtigere på markedet med nye produk-
ter? Og tjene investeringen hjem på under ét år?

Metoden hedder Simplimize og er afprøvet hos mere end 30 
virksomheder. De har opnået lavere kapitalbinding og hurtig-
ere levering – men det bedste er, at de nu udvikler og lancerer 
nye produkter med uhørt træfsikkerhed i markedet og med 
en hastighed, de ikke havde turdet drømme om.

Simplimize er det nye LEAN. Kom til workshop, 
oplev metoden og afgør, om din virksomhed er 
klar til næste udviklingsspring. 

Kom til workshop om  
Simplimize

9:00-12:00: Hvad er Simplimize og hvad kan jeg få ud af det? 
Få indblik i Simplimize og hør om baggrund, tilgang og 
værktøjskasse. Vi konkretiserer gennem fortællinger fra de 
mange virksomheder, der allerede har gennemført et Simplim-
ize-forløb - eksempelvis Migatronic, Hydrema og Metro Therm.
12:00-14:00: Hvor giver det mening at starte Simplimize i 
min virksomhed? 
Frokost samt workshop med udgangspunkt i formiddagens 
oplæg og jeres egne problemstillinger. Find ud af, hvor det er 
realistisk at starte.
14:00-16:00: Café-rådgivning - få hjælp til at komme i gang
Industrisamarbejdet, DTU, certificerede Simplimize-kon-
sulenter, Valcon og Teknologisk Institut giver gode råd om alt 
fra økonomiske støttemuligheder til virksomhedsanalyser.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage på workshoppen.

Hvor tilmelder jeg mig?
Klik ind på www.simplimize.dk og vælg 
mellem de 6 lokationer.

Læs mere på www.simplimize.dk



Hydrema A/S

Simplimize hjalp Hydrema med at udvikle en ny  
chassis-arkitektur på tværs af en serie af dumpere.  
En af de store gevinster er et senere CODP, der har  
resulteret i kortere leveringstid samtidig med, at  
lageret er reduceret.

hydrema.dk

Cotes A/S

Simplimize førte til udviklingen af en ny produktarkitektur 
for en produktserie. Den nye arkitektur har resulteret i 
færre komponenter. Kompleksiteten i produktionen er 
reduceret ved at benytte et kosteffektivt byggeprincip, 
der udnytter teknologien til grænserne.

cotes.dk

Hovmand A/S

Simplimize resulterede i en skarpere opdeling  
mellem standard- og specialordrer. En ny produkt-
arkitektur har ført til udviklingen af et produkt med  
nye egenskaber, der er efterspurgt i markedet.  
Produktet har skabt grundlag for vækst indenfor  
nye forretningsområder.

hovmand.com

Al optimering starter med 
forenkling. Så enkelt er det.


