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HVAD KAN VIRTUELLE
TEKNOLOGIER?

NÅ MÅLGRUPPEN OG 

SKABE EKSPORT

Landegrænser og

rejserestriktioner eksisterer

ikke i den virtuelle og digitale

verden. Med VR/AR/XR kan

danske eksportvirksomheder

nå deres stakeholders i hele

verden digitalt. 

BÆREDYGTIGHED

Der er en voksende

efterspørgsel for bæredygtigt

design og en mere

miljøvenlig og socialt

ansvarlig industri. Med Virtual

Stage vil vi demonstrere

muligheder for at nedbringe

omkostninger, mindske

klimaaftryk og generelt

sænke ressourceforbruget. 

UNIK ADGANG

Vi kan vise ting, man ikke før

har haft adgang til. 

Kunder kan få unik "behind

the scenes" adgang til

designere og deres produkter

igennem immersive video og

media indhold.

SKALERBARHED

De afprøvede koncepter skal

kunne bruges i forskellige

virksomhedscases og skabe

værdi for både store og

mindre virksomheder.



VIRKSOMHEDSCASES -

Hvad har andre gjort i branchen?

DEMONSTRATIONER -  

Af 3D, WebAR, VR, Virtual Studio og 360 graders video

TEKNISKE INDSIGTER - 

I design, programmer, løsninger etc.

ANVENDELSESMETODER -

Fra teknik til platform

INSPIRATION -

Til selv at komme i gang eller arbejde videre med

DIPLOM

HVAD FÅR DU UD AF AT
DELTAGE I FORLØBET?



Fremtiden er i 3D. Vision og muligheder

Fortid og nutid. Brochurer vs 3D filer 

3D som konkurrenceparameter

Hvad kræves der for at du kan komme i gang?

Hvilken værdi giver det jer nu og på sigt?

09:00: Velkommen til v. Virtual Stage

09:10: Hvad er 3D modeller v. Virsabi

09:30: Gennemgang af hjemmeopgave

Her udvælges to deltagere, som deler deres erfaringer

09:50 Hvordan har vi arbejdet med 3D og virtuelle 

teknologier? v. KVIK, Claus Johnsen, 

Head of Product Management & Design

10:10 Pause

10:15 Kan virtuelle teknologier gøre noget for 

kontraktmarkedet og tekstilbranchen? v. KVADRAT, 

Benjamin Andreassen, Digital Project Manager

10:35 Sådan kommer du i gang v. Virsabi

10:50 Spørgerunde

10:55 Tak for i dag og udlevering af hjemmeopgave v. Virtual Stage

Hjemmeopgave: Diskutér med en kollega, hvor det kan give værdi for jer at anvende 3D

modeller. Gør I noget nu, som andre i branchen ikke gør? Se undervisningsvideo 2.

OBS: Det er en forudsætning, at du har set video 1 inden første modul.

MODUL 1
TIRSDAG 12 JANUAR 09:00-11.00



Hvilke værktøjer kan I bruge til at opbygge 3D filer?

Hjælp på nettet: Her kan du købe de rigtige overflader og hente undervisning i

programmerne

Former & formater: Forskellen på 2D & 3D filer. Hvilke filformater I kan bruge?

Forskellen på 3D filer til industrien og til visualisering

Find de rette hjælpemidler 

09:00 Velkommen til v. Virtual Stage

09:10 Gennemgang af hjemmeopgave

Del jeres refleksioner og egne erfaringer

09:30 Værktøjer og format v. Virsabi

09:50 Hvordan har 3D modeller og Web AR styrket TAKT 

som brand? V. Sofie Østergaard Neble,

Brand Activation Manager hos TAKT

10:10 Pause

10:15 Hvad ved vi nu som startup om anvendelsen af

virtuelle teknologier? V. Yasmin Edgecombe,

Brand and Communication Manager hos Astep

10:35 Sådan overkommer du de tekniske barrierer v. Virsabi

10:50 Spørgerunde

10:55 Tak for i dag og udlevering af hjemmeopgave v. Virtual Stage

Hjemmeopgave: Prøv to programmer og se video 3.

Diskutér med en kollega, hvilke produkter i gerne vil kune gengive i 3D og til hvilket

formål. Se undervisningsvideo 3. Se casen fra Lene Bjerre: Vores brand er bygget op om

stemninger – derfor ville vi undersøge hvor langt vi kunne komme med virtuelle

teknologier. v. Mariella Hostrup, Brand Manager hos Lene Bjerre Design A/S

MODUL 2
TIRSDAG 19 JANUAR 09:00-11.00



09:00 Velkommen til v. Virtual Stage

09:10 Gennemgang af hjemmeopgave 

Del jeres refleksioner og egne erfaringer. 

09:30 Opbygning af 3D filer, key point fra uddannelses materialet v. Virsabi

- Hvordan kommer du i gang. Kursus i opbygning af din 3D fil.

- Opbygning af Teksture/overflader til dine modeller

- Den gode model. Hvordan opbygger man den bedste udgave af dit produkt

- Hvordan konverterer man en CAD-model til en brugbar 3D model til VR.

- Sådan bruger du VR, AR og 360 graders videoer

10:00 Vi kan skalere vores videreformidling af brandet 

på helt nye møder. v. Marlene Bæhr Sørensen, 

E-commerce Manager hos Carl Hansen & Søn

10:20 Pause

10:25 Hvad er fremtidens branding, salgs og marketingsteknologier 

og hvad lærte Wendelbo Interiors fra at arbejde med dem? 

V. Mille Bredahl-Hansen, Marketing Manager hos Wendelbo.

 

10:45 Opsamling – vidensdeling i plenum v. Lifestyle & Design Cluster

10:55 Tak for i dag, diplom udstedes v. Virtual Stage

Diplom fremsendes

MODUL 3
TIRSDAG 26 JANUAR 09:00-11.00



Uddannelsesforløbet henvender sig virksomheder inden for mode- og

møbelbranchen og er særligt relevant for dig, der arbejder med salg,

markedsføring, branding, business development, design eller IT. 

Uanset om din virksomhed har erfaring med 3D modeller eller ej, kan I

ved at deltage i forløbet få viden og værktøjer til at komme i gang

med anvendelse af 3D modeller og lære, hvordan I inddrager virtuelle

teknologier i jeres arbejdsprocesser.    

Deltagere skal forvente at bruge 10 timer på forløbet, som er delt ud

på 3 undervisningsmoduler og hjemmearbejde til hver session. Der

udvælges hver gang 2-3 deltagere til at deltage i en snak i plenum,

hvor I skal dele jeres erfaringer med hjemmeopgaven. Efter de 3

moduler, vil I være afklarede med hvordan jeres virksomhed kan

komme i gang med anvendelsen af virtuelle teknologier samtidigt

med, at I har fået inspiration fra andre virksomheder og deres use

cases. 

Når du tilmelder dig forløbet, forpligter du dig til at kunne deltage i

alle 3 sessioner og det hjemmearbejder, der medfølger. For at kunne

deltage i webinaret, skal du også have set læringsvideoerne for

dagene på forhånd.

TILMELD DIG HER

DELTAG

https://podio.com/webforms/20925986/1441957?fields[event]=1588595190


HAR DU
SPØRGSMÅL?
KONTAKT 

Nathalie Mühlendorph

Nathalie@ldcluster.com

Læs mere om projektet her

www.virtualstage.dk

 

https://www.virtualstage.dk/

