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PROGRAM

Med Designer-in-Residence

programmet tilbyder Kintsugi Design

Studios at udforske din virksomheds

potentielle fremtider, og skabe

produkter, services og oplevelser, som

mange virksomheder ellers ikke har

overskud til selv at udvikle og

visualisere.



SKUB

GRÆNSER

Vores netværk gør os i stand

til, på tværs af brancher at

samle ingeniører,
kunstnere, videnskabsfolk,
og designere med henblik

på, at give erhvervslivet nye

muligheder for at

eksperimentere, udforske og

udfordre deres eksisterende

processer og fremtidige

tilbud. 

Efter mere end 15 års

samarbejde med alt fra små

2 personers startups til store

medicinalvirksomheder, har

vi oplevet at virksomheder

har meget fokus på den

daglige drift, og at der

desværre sjældent er tid til

fremtidssikring, forecasting,

udvikling af nye produkter

og services.
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Vi arbejder i spændingsfeltet

mellem teknologi og

mennesker med målet at

hjælpe virksomheder at

designe fremtidssikrede

processer og løsninger alt

baseret på værdien af

tværfaglige samarbejder der

udfordrer kreative,

teknologiske, og innovative

grænser.



I NVES TER  I  D INE
FREMT ID I GE
PRODUKTER  OG
YDELSER

Med en Designer in

Residence får I mulighed

for at accelererer jeres

virksomheds fremtid og

skabe en plan med

ambitioner og retning for

fremtiden, samtidig med

at I positionerer jeres

virksomhed som leder

indenfor jeres felt og

indenfor design og

teknologi.

Vi garanterer at tiden

bliver brugt effektivt så

omkostningerne holdes

nede. I tæt samarbejde

med jeres team vil vi

inspirere til nytænkning,

udfordre og influere

virksomhedskulturen, og

investere i og bygge jeres

virksomheds fremtid -

med jer og for jer.

Ved hjælp af cutting-edge

research og

designmetoder, udforsker

vi sammen et område, som

I definerer, og derved

skaber vi et Case Study,

som viser jeres kunder at I

arbejder i fremtidens

spændingsfeltet

mellem teknologi og

mennesker.
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I  H A R  T R A V L T  O G  D E R F O R
F A C I L I T E R E R  V I  P R O C E S S E .



Konceptet er inspireret af “Artist

in Residence” programmer, som

bla afholdes på Microsoft

Research Center, hvor de

udforsker teknologier som AI,

integreret sensor teknologi,

emotionel / affectiv computing,

og computer vision. Også V&A

(Victoria and Albert Museum)

fokuserer på tværfaglige

samarbejder mellem

akademikere, kunstnere,

designere, og makers for, at

udforske nye måder at “studere,

præsentere og effektivt

opbevare deres kollektioner”.

INSPIRERET

AF

THOUGHT

LEADERS

“Artist in Residence”

programmer bruges verden over

af en række virksomheder til, at

udforske potentielle fremtider

og skabe produkter og

oplevelser som virksomheder

ellers ikke har kapaciteten til

selv at udvikle.
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1, 2, eller 3 måneders “Designer in Residency” (for

særlige typer projekter er 6 og 12 måneder muligt) 

62.000 DKK per måned

2- 3 dage på kontoret med dit team

1- 2 dage off-site i Fablabs eller research labs, hvor

videns indsamling og prototyping

Ugentligt inspirations- og vidensdelings sessioner

Udgivelse af Research Rapporter (1 per måned), der

fokuserer på fremtidstendenser, teknologier og

designmetoder, som virksomheden kan bruge i deres

nuværende og fremtidige projekter og ydelser

Produktion af 3 prototyper (tidlig mockup,

mellemniveau explorative og funktionel mockup, og

“endelig” demonstrations dygtig mockup)

Udformning afhænger af antal måneder brugt i

residency

Casestudy, udarbejdet i samarbejde med

virksomheden samt produktion af en 90 sekunders

promotionsvideo og en downloadable PDF

SÅDAN  V I RKER  DET

contact@kintsugi-design.com
www.kintsugi-design.com

+45 28 64 45 29

København | Thy | London 
| Reykavik | New York | Remote



THE

COL LECT I VE
Vores studie er mere end en person eller et sted. Det er et

netværk skabt over 15 år med kreative

opdagelsesrejsende, som skubber grænserne for design,

teknologi, kunst og produkter.

Vi har forskellige kulturelle og designmæssige måder at

opleve verden på, og dette giver os et unikt perspektiv: vi

kommer ind i de projekter, der giver mest mening for hver

af vores styrker - hvilket giver dig det bedst mulige team

til dit projekt

Dr. Vanessa Julia Carpenter,

Grundlægger & Design

Researcher. Styrker: Design,

Hardware, Strategi.

Dzl Møbius, Opfinder og Digital

Fabrication Specialist. Styrker:
Elektronik, Robotics, Mekanik.

Amos Timi Oyedeji, multi-

disciplinær. Design Technolog.

Styrker: Forecasting, forskning

og mechatronics.

Sandra Pétursdóttir, smykke og

wearables designer og koncept

udvikler. Styrker: Design,

Illustration, Fotografi.

Niklas Buhl, IT Udvikler og

Technologi Literacy Advocate.

Styrker: IT og Embedded

Systems, Design ingeniør.

Sophi Kravitz, Hardware udvikler

og  forretningsstrateg. Styrker:
Elektronik prototyping og

forretningsudvikling.  


