
För dig som har mod att tänka nytt

Workshop för framtiden

 Resultat:
•	 Mönsterbrytande idéer

•	 Relevanta koncept

•	 Teambuilding

Ni måste överträffa era kunders förväntningar och er 
mentala spelplan måste ligga utanför huvudfåran. Varje 
medarbetare måste möta kraven med nya kreativa idéer 
och lösningar. 

Idépilot är ett strukturerat sätt att ta sig an de utman-
ingar ni står inför. Med effektiva verktyg och metoder 
förflyttar vi era tankar till områden där ni kan hitta er 
framtida konkurrenskraft.

Med inspiration och rätt övningar skapar vi entusiasm, 
energi och fokus för det kreativa tänkande och ni kan gå 
i mål med konkreta resultat i form av idéer och koncept.
Vi skräddarsyr verktyg och metoder för just er utmaning. 

Vi gör er modiga och lär er att de mest märkliga idéer 
och förslag kan utvecklas till att bli framtidens succéer.
Ni får uppleva hur lätt det kan vara att tänka i nya banor.

Låt oss ta hand om processen så kan du koncentrera 
dig på att tänka nytt och mönsterbrytande. En work-
shop med Idépilot är ett effektivt sätt att börja er resa 
till att skapa en kreativ kultur och ett innovativt företag

Vilken är din nästa utmaning? 

“ Nytänkande handlar om att skapa sådant 
  du inte visste att du ville ha förrän du fick det ” 

                                       - Richard Branson

www.idepilot.se

En workshop med idépiloterna är en lustfylld och spän-
nande upplevelse där hela gruppen växer och stärker sin 
kreativa förmåga. Vi siktar alltid högt och vår uppgift är att 
hjälpa er navigera i okänt land för att utveckla nästa inno-
vation och affärsmöjlighet.

Därför kallar vi oss Idépiloter!

           Tänk nytt!

       Tänk stort!
Tänk utanför boxen och bli en vinnare!



Exempel på kunder: SCA, Volvo, Atria, Fiedler & Lundgren, CocaCola, Bauhaus, ABB, Handelshögskolan, Gothia innovation, Studieförbundet, Sisu,
Sandvik, Karlstad kommun, Nobelmuseet, UF, AstraTech, Stena metall, Geodis Wilson, IHM Business School, Lernia Utbildning, ALMI Företagspartner,
Innovation Norway, Lunds Universitet, STS, Innovatum Teknikpark, TePe, Dagab ,Trollhättans Stad, Chalmers Innovation, Sjöfartsverket, SKTF, Unionen

Vi är en ledande leverantör av konsulttjänster inom området affärskreativitet och business innovation. Realize har sedan 1998 
utbildat över 8000 personer och lett mer än 400 workshops i ca 130 företag och organisationer. Realize är företaget bakom 
konceptet Idépilot och har utvecklat programvara för IT-baserat kreativitetsstöd. 
Kontakta oss på +46 (0)31 760 54 00 eller info@realize.se eller via www.realize.se

www.idepilot.se

KREATIVITET

ANALYS

UPPFÖLJNING

KVALITETSSÄKRING

GRUPPDYNAMIK

SNABBGUIDE:

KREATIVITET

ANALYS

UPPFÖLJNING

KVALITETSSÄKRING

GRUPPDYNAMIK

SNABBGUIDE:

KREATIVITET

ANALYS

UPPFÖLJNING

KVALITETSSÄKRING

GRUPPDYNAMIK

SNABBGUIDE:

Inspirerande föreläsning och kul kreativa övningar.
Skapar nyfikenhet på hur ni kan fortsätta att utveckla er affärskreativitet. Perfekt som
start på ett projekt eller för att ge ny idékraft till din arbetsgrupp. Sannolikt era 2 bäst 
investerade kreativitetstimmar då ni skapar många nya idéer på väldigt kort tid. 

Högt tempo, så kom utvilade!

En kortare workshop anpassad för er verksamhet och gruppens potential. Tydlig 
beskrivning av era utmaningar garanterar konkreta resultat i form av användbara idéer 
för ert projekt. Erfarenheten av att gemensamt skapa och förädla nya idéer bygger 
kreativa team. Verktygskunskap ger en plattform att kunna fortsätta det kreativa idé-
arbetet. En bra start för att praktiskt börja arbeta med affärskreativitet.

Här handlar det om verksamhetskritiska beslut. 
Ni har definierat tydliga beslutskriterier att ta hänsyn till. Resultatet i form av ett tydligt 
koncept ska kunna bli starten för ett business case. Uppföljning och fortsatt förädling 
av konceptet är av stor vikt. Innovation är en central del i er verksamhet och det är 
viktigt för er att skilja sig från mängden.

Även om våra hjärnan fungerar väldigt lika så behövs metoder och verktyg som är 
anpassade till olika gruppers utmaningar. En workshop med utvecklare bör designas 
annorlunda ut än en för säljare.

Individ

Grupp

Företag

•	 Inspiration
•	 Högt tempo
•	 Kreativ injektion
•	 Konkreta övningar
•	 Anpassat till er bransch

•	 Konkreta idéer att använda
•	 Anpassad till er situation
•	 Verktygskunskap
•	 Skapar en kreativ grupp
•	 Affärskreativitet i praktiken

•	 Analys av nuläge
•	 Skräddarsy process
•	 Specialanpassade verkty
•	 Professionella processledare
•	 Förädlade koncept/idéer


