
+600
MEDLEMMER

3,6%
PRODUKTIVITETSVÆKST

4x
INNOVATIONSKRAFT

DigitalLead arbejder for at understøtte innovation, 
vækst og udnyttelse af teknologiens muligheder 
for at styrke digitaliseringen af Danmark 
og medvirke til at opfylde FN’s verdensmål.

Danmarks nationale klynge for digitale teknologier



Vær med til at fremtidssikre 
Danmarks digitale førerposition 
sammen med DigitalLead

DigitalLead giver din virksomhed direkte 
adgang til:

Viden om nye teknologier og 
forretningsmodeller

En holistisk tilgang til udvikling af 
innovative digitale løsninger 

Brobygning til et stærkt økosystem 
af Danmarks førende forskere og 
virksomheder

Rasmus Lund Jensen
Lektor, BUILD, AAU

“DigitalLead giver adgang 
til et stærkt netværk af virk
somheder og er en uvurderlig 
hjælp ved organisering af pro
jektkonsortier og ved udformning af forsk
ningsansøgninger.

Samarbejde mellem virksomheder og univer
sitet er en vigtig forudsætning for udvikling 
og jobskabelse i Danmark, og der er Digital
Lead et rigtig stærkt bindeled.”

Jens Myrup Pedersen
Lektor, Institut for Elektro
niske Systemer, AAU

“Som forsker er samarbej
det med virksomheder rigtigt 
vigtigt: De sikrer, at den forsk
ning vi laver er relevant for virksomhederne, 
og at de løsninger vi udvikler kommer i spil 
og rent faktisk gør en forskel. 

DigitalLead er rigtigt gode til at matche vores 
interesser med virksomhedernes: F.eks. har 
vi lavet flere arrangementer om cybersik
kerhed, og hver gang er der efterfølgende 
igangsat konkrete samarbejder, som ellers 
ikke ville være sket.”



Et medlemskab af DigitalLead dækker alle virksomhedens medarbejdere 
 fra programmører og udviklere over HR, kommunikation og salg og til 
ledelse og bestyrelse.

Med et medlemskab af DigitalLead får I adgang til:

Matchmaking
Direkte kontakt til ITvirksomheder og 
-forskere med en specifik kompetence.

Projektdeltagelse
Deltag i B2B, forsknings og 
innovationsprojekter.

Living Labs
Få afprøvet dine teknologier i en 
virkelig brugskontekst.

Internationalisering og eksport
Få hjælp til indtræden på nye markeder.

Executive dinners
Eksklusive arrangementer med VIP’er fra 
politik, erhverv og forskning.

Faglige netværksgrupper
Få sparring, viden og fortrolige 
netværk.

Innovationsworkshops
Få modnet dine ideer i samspil med andre 
virksomheder og forskere.

Events, webinarer mv.
Få netværk, viden og handson 
kompetencer.

Synlighed
Få øget synlighed nationalt og 
internationalt.

Innovation lunches
Eksklusive netværksarrangementer med 
fokus på en specifik udfordring.

Et medlemskab af DigitalLead giver alle ansatte i virksomheden gratis 
adgang til matchmaking, faglige netværksgrupper, innovationsworkshops 
og meget mere. 

Via ny viden, større netværk og styrket innovationskraft baner vi vejen for 
øget vækst i din virksomhed.



+600 virksomheder er allerede i dag medlem af DigitalLead. Skal I også være med? 

Så meld din virksomhed ind i Danmarks stærkeste itfaglige netværk og giv alle ansatte 
ad gang til aktiviteter og samarbejdsprojekter mellem forskning og erhverv, der skaber 
innovation og fremtidssikrer din virksomhed.

Aalborg
aalborg@digitallead.dk
tlf. 20 77 16 37 

Aarhus
aarhus@digitallead.dk
tlf. 22 76 44 21
 
København
kbh@digitallead.dk
tlf. 31 62 13 15

Jane Rygaard
Head of Dedicated 
Wireless Networks Product 
Management, Nokia

“Samarbejde og innovation på tværs af 
forskningsinstitutioner og virksomhed
er er nødvendigt for at kunne blive ved 
med at være på forkant med udviklin
gen. Klynger med private/ offentlige 
partnerskaber, som DigitalLead, giver os 
en værdifuld platform for udvikling af 
innovative koncepter og udveksling af 
industrierfaringer.”

Rita Westergaard
direktør, IDadvice ApS

“At deltage i DigitalLeads 
arrangementer giver virksomheden 
åbenlyse fordele. Vores itfaglige net
værk udvides for hvert arrangement, vi 
deltager i, men vi bruger også arrange
menterne bevidst i efteruddannelse og 
vidensopdatering. Arrangementerne 
holder også mig som leder opdateret 
om generelle tendenser på itfeltet  af 
både teknisk og politisk karakter.”

Karsten Thygesen
CTO, Netic

“DigitalLead formår at samle 
de rigtige mennesker til relevante 
aktiviteter og har fokus på vidensdeling, 
hvilket er utroligt værdifuldt. Jeg har 
deltaget i netværksgruppen om Cyber
security, som har skabt en masse gode 
relationer samt en god del faglig viden. 
Gruppen er sammensat af kompetente 
personer med forskellige virksomheds
roller, som belyser emnet fra forskellige 
vinkler  det er supergodt.”

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling


