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Matchmaking er kommet for at blive! 
	  

Verdens største messer bruger det. Og nu 
har REG LABs årskonference den 8. maj 
det også: En matchmaking event, hvor 
deltagerne online kan booke møder med 
hinanden allerede inden arrangementet. Vi 
har kigget nærmere på fænomenet 
matchmaking, der vinder frem i 
erhvervsfremmesystemet - og hitter hos 
virksomhederne. 

Matchmaking kan ske på mange niveauer og 
med mange metoder og er processer, der 
opstår hele tiden i interaktionen mellem 
mennesker. Men ofte er der behov for at gøre 
det organiseret og struktureret. 

Det er netop den strukturerede matchmaking, 
der er fokus på i denne artikel og den 8. maj 
under REG LABs årskonference ”Smæk for 
skillingen - Virker den danske erhvervs- og 
innovationspolitik?”.  

Mere end speed dat ing  
Til matchmakingen ”Mød de andre - 
Matchmaking med REG LABs medlemmer”, 
der finder sted på REG LABs årskonference 
den 8. maj, har vi oprettet en hjemmeside. En 
hjemmeside, hvor du kan oprette en profil og 
blive kontaktet af interesserede. Eller kontakte 
dem, du er interesseret i. Det lyder alt sammen 
som noget, man kender fra 
datinghjemmesider.  

 

 

 

Men konceptet fungerer også, når det drejer 
sig om at få professionelle virksomheder, 
organisationer og andre aktører til at møde 
hinanden. Og også for REG LABs medlemmer. 

 

Billede: Matchmaking-møde på Building 
Green Connections 

 

 
Medlemmerne kender det godt!  
Christine Larsen fra Teknologisk Institut og 
sekretariatsleder i Innovationsnetværket 
InnoBYG har selv erfaring med at arrangere 
struktureret matchmaking.  

Blandet andet fra Danmarks største fagmesse 
for bæredygtigt byggeri, Building Green, hvor 
InnoBYG for tredje år i træk arrangerer 
matchmaking. Hun fortæller: 

- Vi startede initiativet op i 2012, fordi flere af 
vores medlemmer efterspurgte muligheden for 
at deltage i styrede matchmaking events. Og 
det blev omgående en succes. Succesen 
skyldes blandet andet, at deltagerene allerede 
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hjemmefra kan booke møder med hinanden via 
hjemmesiden. På den måde er det effektivt og 
struktureret. Og det er samtidig nemt for 
deltagerne at benytte. 

Matchmakingen, der går under navnet Building 
Green Connections, havde i 2013 100 
deltagere og 160 møder. Næste Building 
Green Connections er fastlagt til 29.-30. 
oktober 2014. 

Netværk sat i  system giver resultater 
Afdelingschef i Væksthus Hovedstadsregionen, 
Lars Albæk, har selv prøvet at deltage i en 
matchmaking, der bruger samme system, som 
er købt ind til REG LABs årskonference.  

Det var på BSR Innovation Express Cluster-to-
Cluster  Conference, der fandt sted i 
København sidste år.  

Her var Lars Albæk én blandt i alt 170 
deltagere fra 70 klynger fra 15 lande, der 
tilsammen havde 225 matchmaking-møder. 
Han fortæller: 

- Det er en form for avanceret dating, hvor man 
nemt og hurtig laver en profil online. Derefter 
kan man booke eller blive booket til møder af 
de andre deltagere.  På tre timer havde jeg 
seks møder med potentielle samarbejds-
partnere til vores bornholmske klyngeinitiativ. 
Så det glæder mig, at der også kommer 
matchmaking på REG LABs årskonference i 
år. 

Lars Albæk kommer med denne anbefaling til 
andre deltagere i matchmaking events:  

- For at få de bedste møder og de bedste 
resultater af matchmakingen er det vigtigt, at 
man  bruger noget tid på at lave en god profil 
og navigere rundt i de andre deltageres 
profiler.  

BSR Innovation Express Cluster-to-cluster 
Conference blev arrangeret af 10 styrelser og 
ministerier i Østersøsområdet. 

Matchmakingen var målrettet klynge- og 
netværksledere, og det gav rigtigt gode 
resultater. Mere end 30 konkrete 
klyngesamarbejder er der kommet ud af det.  

På grund af de konkrete resultater og 
tilbagemeldingerne fra deltagerne, hvor 98% 
var meget tilfredse, og 90% ville deltage igen, 
bliver cluster-to-cluster matchmakingen 
gentaget. Det bliver den 18.-19. september 
2014 i Berlin.  

 

 
 

 

FAKTABOKS:	  	  Matchmaking	  hitter	  hos	  
virksomhederne	  
 

-‐	  Det	   er	   en	   rigtig	   god	  måde	   at	   komme	   i	   snak	  
med	   de	   rigtige	   mennesker	   på	   og	   samtidig	   en	  
fantastisk	  mulighed	  for	  at	  få	  styrket	  sit	  faglige	  
netværk	   og	   skabe	   nye	   samarbejdsmuligheder.	  
Kenneth	   Præstholm	   fra	   Superwood®	   -‐	   VIDA	  
Wood	  DK.	  

-‐	  Det	   er	   et	   super	   koncept.	   Vi	   har,	   på	   kort	   tid,	  
haft	   en	   masse	   spændende	   møder	   med	  
potentielle	   kunder	   og	   samarbejdspartnere.	  
Anders	   Sørensen	   R/D	   &	   Innovation	   Manager	  
hos	  Gaia	  Solar	  A/S.	  

-‐	   Jeg	   har	   kun	   godt	   at	   sige	   om	   matchmaking.	  
Det	  er	  et	  smart	  koncept,	  der	  er	  nemt	  at	  bruge.	  
Vi	  havde	  10	  møder	  på	   to	  dage,	  og	  syv	  af	  dem	  
var	   så	   frugtbare,	   at	   vi	   fortsætter	   dialogen	  om	  
yderligere	   samarbejde.	   Shila	   Ghanimati	   fra	  
Scancon	  Encoders.	  
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Sådan gør du  
Da matchmakingen ”Mød de andre - 
Matchmaking med REG LABs medlemmer” 
finder sted på REG LABs årskonference den  
8. maj, er det første man skal gøre at tilmelde 
sig årskonferencen.  

Derefter modtager du en mail fra os med 
instrukser.  For at skabe de bedste rammer for 
matchmakingen har vi lavet en særlig 
hjemmeside. Her skal du registrere dig for at 
kunne booke møder. 

Når du først er registreret, kan du booke 
møder med de deltagere, som lige præcis 
matcher dine interesser – om det så handler 
om regional udvikling, klynger, 
erhvervsfremme, oplevelsesøkonomi, 
vidensamarbejde eller noget helt sjette. 

Vi er med og hjælper hele vejen i processen. 
Fra registrering til mødebookning over 
udsendelse af mødeplan til den praktiske 
afholdelse af matchmakingen.  

Lige som REG LABs årskonference kommer 
også matchmakingen til at foregår i kreative 
rammer på  AFUK – Akademiet For Utæmmet 
Kreativitet. Der er afsat én time fra kl. 13-14 i 
konferenceprogrammet til matchmaking. Det 
er nok til fire møder af 15 minutter per deltager. 

B2Match - udvik let og testet s iden 
2007 
Det matchmaking-system, vi har valgt at købe 
ind til REG LABs årskonference, hedder 
B2Match. Det er udviklet af en lille østrigsk 
virksomhed i 2007. Siden er det blevet 
benyttet, testet og udviklet på mere end 300 
matchmaking events med over 28.000 
deltagere og 80.000 møder.  

Systemet bliver især benyttet af Enterprise 
Europe Network - Verdens største b2b-
netværk, der giver dig gratis hjælp til at finde ! 
partnere, projekter og teknologier i udlandet. 

De bruger systemet på store messer rundt 
omkring i Europa.  

Fx på verdens største messe for mobile 
teknologier, Mobile World Congress i 
Barcelona. Her betaler 500 virksomheder hvert 
år gladeligt 310€ for at deltage i 
matchmakingen, der har over 1800 møder. 
Matchmakingen på REG LABs årskonference 
er naturligvis gratis at deltage i for 
medlemmerne.  

Enterprise Europe Network, som REG LAB har 
været partner i siden 2010, arrangerer løbende 
matchmaking i både Danmark og udlandet 
inden for forskellige brancher. Fx ”Mød en 
Forsker”, der finder sted på Aarhus Universitet, 
og ”Driving Green” i København med fokus på 
grøn og energirigtig vejtransport. 

 

	  

Marts	  2014,	  	  

kaspar@reglab.dk	  

	  

FAKTABOKS:	  	  Her	  er	  der	  også	  match-‐
making	  
 

-‐	   Offshoreenergy.dk	   afholder	   årligt	   tre	  
matchmaking	   events	   inden	   for	   offshore-‐vind	  
(OWIB),	   olie	   &	   gas	   (OGIB)	   og	   bølgeenergi	  
(WEIB)	   med	   op	   til	   	   280	   deltagere	   og	   1800	  
møder.	  

-‐	  Verdens	  største	  messe	  for	  mobileteknologier	  
Mobile	  World	  Congress	  i	  Barcelona	  har	  hvert	  
år	  500	  deltagere	  og	  1800	  møder.	  	  

-‐	   EuroScience	   Open	   Forum	   (ESOF)	   -‐	  
forskernes	   OL,	   der	   i	   år	   finder	   sted	   i	  
København,	   har	   matchmaking	   på	  
programmet.	   Der	   forventes	   300-‐400	  
deltagere.	  	  


