
DTU Business Hub Partner
DTU Business Hub er for dig, der gerne vil være en del af et 

tværfagligt fællesskab, hvor du bliver inspireret og udfordret til 

at finde løsninger på din virksomheds teknologiske udfordringer. I 

DTU Business Hub sætter vi tingene sammen på en ny måde for at 

komme ind til kernen af, hvad vi kan  samarbejde om.

Det får du som DTU Business Hub Partner:

Individuelt velkomstmøde

Som ny Business Hub Partner får I tilbudt et 1-1 møde om jeres 

behov og muligheder. 

Innovation Station

Virksomheder, forskere, studerende og start-ups mødes i 

tværfaglige workshops med inspirerende oplæg. Fokus er 

matchmaking og dannelse af forskningssamarbejder, hvor vi tager 

hånd om, at projekterne kommer godt i gang.

Morning talks 

En faglig morgenvækning, hvor du og andre virksomheder i 

Business Hub fremviser jeres virksomhed og får dugfrisk viden fra 

forskere inden for netop jeres område.

Student challenge

Grupper af 4-5 studerende arbejder på en udfordring stillet af 

virksomheden.

DTU Site Visit

Guidede tours på DTU’s campusser, hvor vi fremviser og fortæller 

om DTU’ state-of-the-art laboratorier og forskning.

DTU Business Hub Partner
Som DTU Business Hub Partner bliver du en del af et fællesskab af kloge hoveder og nye ideer. Her bliver 

tanker til handling, koncepter får flyvehøjde og den nyeste viden sættes i spil for at skabe forandring og 

vækst. Her gør vi ’Business as unusual’!

DTU Industrial Partnerships - Business as unusual

Learn for Life: HR-chef Round Tables 

Vi inviterer HR-chefer og HR-ansvarlige ind i små round tables, 

hvor vi stiller skarpt på medarbejdernes teknologi-kompetencer 

i virksomhedernes vækstrejse. Vi guider jer i fremtidige 

kompetencebehov og bliver inspireret af hinanden.

DTU SMV programmer

Early bird invitationer og rådgivning om deltagelse i DTU’s eksternt 

finansierede SMV-programmer.

Tilkøb

Guide til faciliteter. Vi hjælper dig gratis med at få overblikket over 

DTU’s laboratoriefaciliteter og udstyr samt priser for anvendelse. 

Ud over de åbne kurser som DTU tilbyder, kan vi i samarbejde med 

DTU Learn for Life og DTU’s institutter udvikle skræddersyede 

kurser, efteruddannelse og co-creation forløb tilpasset din 

virksomhed. 

Eksklusiv adgang til Corporate årsmøde 

Partnere inviteres til Corporate årsmøde, som er et potpourri af faglig 

indsigt, festlige indslag og fejring af årets vellykkede samarbejder.

Nyhedsbrev 

Udsendes 4 gange årligt med invitation til spændende workshops og 

events, mulighed for at få en feature om jeres eget samarbejde med 

DTU i nyhedsbrevet, samt bonussektion med tips om innovation.

• Pris
• 1 - 50 ansatte i DK: 10.000 kr./årligt

• 51 - 250 ansatte i DK: 25.000 kr./årligt

• Over 250 ansatte i DK: 50.000 kr./årligt.


