
Det bedste samarbejde fra research og idéudvikling til helt færdigt produkt eller service-løsning!

Med 2 konsulentvirksomheders samlede kompetencer, kan vi hjælpe din virksomhed med ressourcekrævende 
udviklingsopgaver, eller opgaver hvor der er brug for friske øjne og ny inspiration.

Vi har over tid bevist, at vi kan samarbejde med både små og store virksomheder. Uni Consulting er godkendt 
leverandør til bl.a. Siemens Gamesa (preferred), Vestas, Terma, Energinet, Carlsberg, Maersk Container
Industry o.a. Vi arbejder meget netværksorienteret sammen med konkurrenter og kolleger i branchen.

Creos - Product Design har designet produkter for både helt små virksomheder, SMV’er og helt store 
virksomheder, blandt andet Heta, OJ Electronics og Berendsen. 
 
•	 Vi skaber mest mulig værdi for dig som kunde med brug af færrest mulige resourcer (lean-fokus).
•	 Vi	har	en	fleksibel	tilgang	til	markedet.
•	 Vi	er	omkostningsbevidste	og	effektive.
•	 Vi	finder	den	rette	kompetence	til	opgaven.
•	 Vi mener at et samarbejde giver værdi når begge parter oplever en troværdig og professionel proces.
 
Geografisk	hører	vi	til	i	Østjylland	men	dækker	hele	Danmark,	med	i	alt	cirka	40	konsulenter.

I design- og udviklingsfasen arbejder vi meget i 3D-modeller, mockups og funktionsmodeller og har stor 
ekspertise og mange års erfaring i 3D-print, men også i sprøjtestøbning, ekstrudering, pladebearbejdning, 
mekanik og elektronik.
Igennem et stort netværk af produktionspartnere kan vi levere dit nye produkt direkte på dit lager, uanset om 
det er et komplet produkt eller blot en underleverance.

Ekemplificering af et projektforløb (det kan nemt tilpasse nøjaftigt din virksomheds behov)

For mere information eller uforpligtende møde kontakt: Tore Munch // +45 5337 9302 // tkm@uni-consulting.dk

Fase 0
Indblik i din virksomhed
Markedsresearch

Konkurrentmapping

Forstå og beskrive 
Pain / Gain

Afklaring af opgaven
Præs. din virksomhed
Briefing	på	opgaven
Projektets mål
Evalueringsplan

Primært Creos - Product Design Creos + Uni Consulting Primært Uni Consulting

Fase 1
Idégenerering

Konceptudvikling

3D-print/mockups 
samt prototyper 

Fase 2
Produktudvikling og 
produktmodning

Materialespecifikation	
og 
projektdetaljering

Fase 3
Produktionsmetode
Dialog med producenter 

Dokumentation og 
yderligere detlajering 
Kompetenceafklaring
Team-justering 

Fase 4
Indkøring i produktion

0-serie	
Fælles godkendelse

GO / NO GO på 1. Batch 

Workshop 1
Præsentation af 
research og ny 
afklaring/forventnings-
afstemning

Workshop 2
Præsentation af 
løsningskoncepter og 
efterfølgende 
GO / NO GO for Fase 2

Workshop 3
Præsentation af 
produkt/projekt-
retning
GO / NO GO

Workshop 4 / Møde

Sidste gate inden 
0-serie/testserie

 +                       = FULL-SERVICE R&D 
AR

BE
JD

SP
R

O
C

ES
   

   
   

   
   

   
   

   
 M

Ø
D

ER


