Til virksomheder og organisationer - i Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner

Få tilskud til ny løsning - prøv partnerskab med kunstner!
Har din virksomhed en udfordring, som I ønsker en ny løsning på?
- Inden for fx service, produktudvikling, kommunikation, ledelse, samarbejde,
indretning, profilering, markedsføring, events og kulturpartnerskaber?
➔ Beskriv jeres behov og ønsker – og vi matcher jer med en kunstner, der har
erfaring med at skabe udvikling og løse opgaver i virksomheder.
➔ Søg tilskud på op til 75 % af kunstnerens løn, tilskudsramme: 15-45.000 kr.
➔ Gratis support til match, opgaveløsning, effektvurdering og dokumentation.
➔ Involvér medarbejdere, kunder og partnere, og få udvikling med dyb effekt!
Fokus er på at skabe nye løsninger og sprede viden om de effekter, samarbejdet
medfører for virksomhed og kunstner. Se korte videoer og få inspiration på
www.artbizz.dk/cases.

Puljefrister
Puljen er åben nu. Ansøgningen behandles løbende, og I får svar senest tre uger efter
modtagelsen. Partnerskabet kan vare fra 1-100 dage, frem til 31. december 2019.
Mere om ansøgning, match & support på:
www.artbizz.dk/vadehavet-partnerskaber
Kontakt os: info@artbizz.dk| 30238878 |

“Vi kunne ikke have lavet prototypen uden
Henriks kompetencer!”
- Ditte H. Mortensen, User Ex. i BANG &
OLUFSEN efter partnerskab med komponist.
”Jeg har oplevet kunstnere som yderst
kompetente inden for teambuilding,
idegenerering, kommunikationstræning,
produktudvikling og processer i
innovation. En kunstner tilfører en Xfaktor til de etablerede processer i
virksomheden.”
- Katja Moesgaard, direktør for DBU A/S

”Lotte har hjulpet os med at blive synlige over for vores
kunder. De virksomheder, som kunder husker, er dem, der
skiller sig ud og udtrykker sig på andre måder.”
- Christian Juel Andersen, chef for Juel & Krøyer TeroTech
efter partnerskab med billedkunstner Lotte Lambæk.

“Karsten har hjulpet med et kvalitetsløft i
forældresamarbejdet, der på samme tid øger
arbejdsglæden blandt vores ansatte og
fokuserer indsatsen.”
- Margit de Place, leder af Specialcentret,
efter partnerskab med Karsten Auerbach.

Eksempler på partnerskaber
▪

Produktudvikling: Udvikling af prototyper med nye perspektiver på lyd,
materiale, form, funktion, farve, interaktion, kommunikation, teknologi.

▪

Kreativ indretning, der afspejler jeres produkter og værdier.

▪

Strategisk nytænkning, der involverer jeres medarbejdere.

▪

Serviceydelse og identitet: Hvordan opfattes I af kunder og brugere, hvilke
indtryk giver I?

▪

Kommunikation for ledere og medarbejdere: Få budskabet igennem!
Få de kreative ressourcer i øget spil. Storytelling: hvordan skriver vi selv?
Kreativ ledelse. Den svære samtale. Konflikthåndtering.

▪

Skab møder og konferencer, der engagerer: Design, iscenesættelse og
facilitering.

▪

Jeres egen firmasang, der involverer medarbejdere og kunder.

▪

Byudvikling og profilering af kulturarv.

Gratis support
Har I brug for hjælp til udvikling af en opgave - eller match med den rigtige kunstner?
Få en hurtig afklaring af jeres muligheder.
Kontakt Artbizz på info@artbizz.dk | tel. 30238878 |

Hvad er effekten?
Hør Christian Juel Adamsen, chef for Juel & Krøyer TeroTech, om virksomhedens
udbytte af deres partnerskab med billedkunstner Lotte Lambæk i en kort video

Kulturregion Vadehavet udbyder den nye partnerskabspulje ARTBIZZ VADEHAVET i 2019.
Læs mere om Kulturregion Vadehavet: http://www.kulturaftalevadehavet.dk/forside.aspx
Virksomheden Artbizz er projektoperatør og din sparringspartner i forhold til målsætning, model,
ansøgning, evt. match, effektvurdering og dokumentation.
Kontakt Artbizz på info@artbizz.dk og tel: 30238878
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