Designen kan avgöra affären

Att industridesign gör en produkt snyggare och mer lättanvänd är nog de ﬂesta överens
om. Men att designen kan var helt avgörande för affären och i slutändan för bolagets
resultat, det ﬁck deltagarna vid det seminarium om industridesign, som Industrifonden
och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) ordnade i september, helt klart för sig.
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Hittills har 1500 personer deltagit i kurser och
informationer, 45 företag har fått Designgenomgångar,
CD-baserade DiA-biblioteket har utvecklats, Designrörelsen är en ny kurs i baskunskap om design,
Varumärkeskurs har utvecklats tillsammans med ALMI,
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Svensk designsatsning i Hong Kong med nybildat
designföretag. Vill du veta mera om projekt Design för
entreprenörskap och DiA, kontakta projektledaren
hans.tell@svid.se. Föregående nyhetsbrev hittar du på
www.svid.se under projekt.

DiALOG – ett elektroniskt nyhetsbrev för Design i Affärsutveckling
– en SVID-produkt som ingår i det nationella projektet Design för Entreprenörskap.
Ansvarig utgivare: hans.tell@svid.se, 0708-727 720.

HTC Swedens vd Sten Jeansson anser att arbetet med en designstrategi är en stor del
av förklaringen till att HTC fantastiska resultatutveckling på senare år.

