
DTU Corporate Partner

Pakken inkluderer Business Hub medlemskab og alle ydelser fra 

Talent Partner pakken. Dermed kommer du som Corporate Partner 

tæt på DTU’s studerende, ligesom jeres virksomhed indgår i et 

netværk med andre forskningsstærke virksomheder.

Det får du som Corporate Partner:

Fast Key Account Manager

I får en fast Key Account Manager, der er jeres indgang til DTU, og 

som arbejder på tværs og i tæt dialog med relevante institutter. 

Strategisk dialog og kick-off på samarbejdet  

CEO, DTU’s rektor og involverede institutdirektører mødes for at 

afstemme strategisk sigte for partnerskabet. Derefter planlægges et 

kick-off, hvor udviklingschefer, nøglepersoner og forskere i fælleskab 

definerer partnerskabets forskningsmæssige fokusområder. CEO og 

DTU’s rektor mødes én gang årligt for at evaluere på samarbejdet.

Tværfaglige workshops

Efter kick-off tilbyder vi – i samarbejde med virksomheden -, at 

arrangere faglige workshops, hvor egentlige projekter formes i 

samarbejde mellem virksomheden og DTU’s forskere på tværs af 

relevante institutter.

Omtale af samarbejde med DTU 

I får mulighed for omtale på udvalgte online DTU-platforme samt 

print. I kan fx få fremhævet en case omkring jeres samarbejde med 

DTU i videoformat, som artikel eller på sociale medier.

DTU Corporate Partner
Et Corporate Partnership er et eksklusivt og strategisk samarbejde med DTU. Sammen skræddersyr vi et forløb efter 

jeres behov på tværs af forskningsfelter og kommer 360 grader rundt om DTU’s ydelser. Vi hjælper jer med at finde 

vej til de rigtige mennesker på DTU og sammensætte de rette tværfaglige teams. Her gør vi ’Business as unusual’!

DTU Industrial Partnerships - Business as unusual

Vurdering af bæredygtig forretning 

DTU-forskere stiller skarpt på muligheder for bæredygtig forretning 

i virksomheden. Det kan fx føre til kurser på DTU, hvor studerende 

arbejder med jeres case, undervisningforløb af medarbejdere i 

livscyklusvurderinger eller konsulentydelser. 

Samarbejde med startups 

Med udgangspunkt i partnerskabets strategiske sigte og 

forskningsprojekter tilbydes virksomheden at blive introduceret 

til DTU’s startup-miljø. Med deltagelse af 5-20 personer fra 

virksomheden får I tilbudt en skræddersyet dag i Skylab med 

workshop sessioner og 1:1 med de mange start-ups og innovatører i 

huset, hvor fremtidig samarbejde identificeres.  

Corporate årsmøde og stærkt netværk

Partnere inviteres til Corporate årsmøde, som er et potpourri af 

faglig indsigt, netværk og fejring af årets vellykkede samarbejder. 

Samtidig får I adgang til en særlig guidet dag under High Tech 

Summit 2021. Desuden er særlige studieture for partnere under 

udarbejdelse og vi forventer at kunne invitere i 2021 (egenbetaling). 

I vil modtage nyhedsbrev med invitation til events og workshops.

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.

• Pris: 200.000 kr./årligt inkl. 

Business Hub medlemskab 

og Talent Partner pakken.


