Afrapportering af projektet:

Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition
gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller

Udarbejdet for Danske Havne af GEMBA Seafood Consulting A/S - Juni 2013
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Summary:
Danske Havne har gennemført nærværende projekt i samarbejde med GEMBA Seafood Consulting A/S i
perioden fra december 2011 til april 2013.
EU og Fødevareministeriet har deltaget i finansiering af projektet sammen med de deltagende havne i
projektet og tilknyttede virksomheder.
En stor tak skal rettes til havneledelserne i Skagen, Hanstholm og Hirtshals for stort engagement og lokaler i
forbindelse med workshops og møder.
Det er tillige med stor glæde at Danske Havne kan konstatere at projektet på nuværende tidspunkt allerede
har dannet grundlag for nye forretningsmæssige tiltag i både Skagen Havn og Hanstholm Havn.
Samtidig er det med stor tilfredshed at den udviklede manual fremadrettet vil kunne anvendes af andre
fiskerihavne. Således at der skabes nye forretningsmuligheder og værdiskabelse i fiskeriklyngen.
Danske Havne ved
Sekretariatschef Tom Elmer Christensen og konsulent Bjarne Løf Henriksen.
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Formål:
Formålet med projektet var at identificere, udvikle og afprøve nye forretnings- og
afsætningsmodeller gennem en innovativ anvendelse af de kompetencer og ekspertiser,
der eksisterer i de fiskeriorienterede erhvervsklynger omkring de danske fiskerihavne.
Projektet skulle identificere, udvikle og afprøve forretnings- og afsætningsmodeller og
vise, hvordan effektive klyngedannelser kan optimere samspillet mellem værdikædens
forskellige led.
Projektet skulle samle havnenes erhvervsliv og finde frem til nye forretningsmodeller.
Projektet skulle vise, om værditilvæksten kunne øges i fiskeriklyngen gennem et
målrettet arbejde med de eksisterende fiskeriorienterede fiskeriklynger.
Overordnet
skulle
projektet
videreudvikle
fiskerisektorens
internationale
konkurrenceposition og evne til værdiskabelse. Ydermere skulle metoderne fra arbejdet
kunne overføres og anvendes af andre fiskerihavne.
Optimering og udvikling af nye forretnings- og afsætningsmodeller defineres i denne
sammenhæng, som nye og utraditionelle samarbejdsformer indenfor værdikæden, der
kan medvirke til at skabe forøget indtjening og værdiskabelse.

3

Væsentlige resultater og effekter fra projektet:
Projektet mundede ud i følgende resultater:
 Identifikation, udvikling og afprøvning af nye forretnings- og afsætningsmodeller
indenfor de væsentligste områder i de fiskeriorienterede erhvervsklynger.
 Styret proces og forløb der skabte øget fokus på værditilvæksten i fiskeriklyngen
gennem et samarbejde på tværs af sektoren og gennem en inddragelse af
forskellige dele af værdikæden.
 Udvikling mod nye forretningsområder samt anvendelse/afprøvning af metoder der
vil kunne anvendes af andre fiskerihavne.
Derudover er et af de mest væsentlige resultater, at man gennem projektet har
videreudviklet fiskerisektorens internationale konkurrenceposition og evne til
værdiskabelse. Dette er blevet opnået gennem to nye forretningsmodeller og den effekt
det har haft at samle havnenes erhvervsliv og skabe erfaring med at samarbejde
gennem fokuserede netværk med henblik på optimering af havnenes værdikæder.
Arbejdet er afsluttet med nærværende afrapportering og en workshop afholdt af Danske
Havne for fiskerihavnene i slutningen af marts 2013, hvor projektets resultater blev
fremlagt og drøftet. Derudover er der udarbejdet en manual, som kan bruges i arbejdet
med udviklingspotentialer og værdiskabelse på både kort og mellemlangt sigt.
Projektet er fuldt ud gennemført på to havne Hanstholm og Skagen, mens Hirtshals har
deltaget i arbejdspakke et. Der var fra start fokus på havnens evne til at løfte rollen,
som et effektivt samlingssted for samarbejde på tværs af hele fiskerisektoren i havnen.
Projektet har haft den forventede effekt i forhold til de deltagende havne og projektet
danner på nuværende tidspunkt grundlag for konkrete forretningsmæssige satsninger i
henholdsvis Skagen og Hanstholm. I forhold til projektets cost-benefit målinger, som
skulle udføres af SDU, blev dette dog ikke iværksat, da det ved projekt afslutningen i
marts/april 2013 blev vurderet til at være for præmaturt. Det kan i den sammenhæng
konstateres, at en projektperiode på 12 – 14 måneder er en relativ kort periode for
komplekse og omfattende projekter med stor involvering af mange virksomheder.
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Nedenfor er oplistet de mere konkrete resultater fra projektet.
-

I alle havne blev der dannet og arbejdet med forretningsmæssige platforme i
henhold til den udarbejdede projektplan og beskrivelse.

-

I alle havn blev der udarbejdet idekataloger, som dannede grundlag for det videre
arbejde i havnene.

-

Der blev som led i outlook-delen og konkurrencepositioneringen af havnene lavet
SWOT analyser på udvalgte internationale fiskerihavne.

-

Der blev gennemført fact-finding ture til henholdsvis Norge (Egersund), Skotland
(Peterhead) og Frankrig (Boulogne sur Mer).

-

Der er lavet økonomiske vurderinger og mindre tests af to forretningsmodeller i
samarbejde med havneledelserne. Det blev dog vurderet, at det ikke var muligt at
gennemføre de forventede cost-benefit vurderinger fra SDU på dette grundlag.
Dette vil evt. kunne gennemføres i regi af et nyt projekt.

-

Der er blevet arbejdet med en række nærmere beskrevne arbejdsmetoder i
forløbet. Metoderne kan anvendes af andre havne i forbindelse med styrkelse af
havnenes forretningsmæssige platforme.

-

Der er blevet udarbejdet konkrete forretningsmodeller i Skagen og Hanstholm:
o I Skagen Havn er der udformet fire forslag til forretningsmodeller hvoraf:



o

En er igangsat, en er på vej mod igangsættelse i efteråret 2013
og to afventer.
I Hanstholm Havn er udformet tre forslag til forretningsmodeller hvoraf:


-

En er igangsat (sommeren 2013) og to afventer.

Der er udarbejdet en kort og praktisk manual, som beskriver forløb og anvendte
metoder. Manualen kan anvendes af andre fiskerihavne, der ønsker at kaste sig
over et fokuseret arbejde med forretningsmodeller og værdiskabelse i deres
fiskeriklynge.
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Baggrund for projektet:
Fiskerihavnes erhvervsøkonomiske betydning er blevet afdækket gennem flere
oplandsanalyser, som har påvist den betydning, som de fiskeriorienterede
erhvervsklynger har i forhold til værdiskabelse og arbejdspladser i Danmarks
udkantsområder.
Fiskerihavne har derfor en mulighed for, både som et geografisk og organisatorisk
samlingspunkt, at medvirke til en styrkelse og optimering af konkurrenceevnen inden for
fiskeri- og akvakultur ved at sætte fokus på et frugtbart og innovativt samspil mellem
værdikædens forskellige led.
Et fokuseret tværgående samarbejde, der binder fiskeriklyngerne kompetencer og viden
sammen omkring øget værdiskabelse, er derfor både en oplagt, men også nødvendig
aktivitet, hvis fiskeriklyngerne skal følge med i den internationale udvikling.
Konkurrencedygtige fiskerihavne er en forudsætning for en konkurrencedygtig
fiskerisektor.
Hvis danske fiskerihavne og fiskerisektoren fremover skal holde sig konkurrencedygtige,
kræver det bl.a. fokus på udviklingen af tværgående samarbejde indenfor disse klynger.
Dertil kommer at den internationale konkurrence om landingerne skærpes – fiskerne vil i
stigende grad træffe deres landingsvalg ud fra priser, omkostninger, afstand, service og
logistiksystemet på havnene.

6

Projektforløb – arbejdspakke 1
Identifikation af formelle og uformelle netværk på de deltagende havne som grundlag for
en fokuseret værdiskabelse.
Platformene blev skabt på hver enkel havn og blev fokuseret omkring følgende
forretnings- og afsætningsområder:
 Pris/marked/værdikæden: Fokus i denne platform/kæde var på et tværgående
samarbejde i fiskeriklyngen omkring sikringen og udviklingen af et effektivt
prisdannelsessystem, som også kan optimere værdikæden. I dette indgik sikringen af
et omkostningsniveau, der vil gøre fiskeriklyngen endnu mere konkurrencedygtig og
øge værdiskabelsen.
 Servicekulturen: Fokus i denne platform/kæde var på havnens serviceapparat, og
hvorledes den del af værdikæden kan optimeres med henblik på at imødekomme nye
behov og ønsker fra danske og udenlandske fartøjer. Servicekulturen i
fiskeriklyngerne er i dag en afgørende konkurrenceparameter for fiskeriklyngernes
position, og en opmærksomhed mod dette område kan give den samlede fiskeriklynge
en væsentlig forøget værdiskabelse.
 Kvalitetsudvikling: Fokus i denne platform/kæde var på tværs af den samlede
værdikæde. At øge evnen til at imødekomme fremtidens krav, på kvalitetsudvikling
indenfor fødevareområdet. I dette indgår, hvorledes fiskeriklyngen kan styrke sin
profil på dette område og sikre at f.eks. fiskeriklyngens logistik- og kølekæder
løbende lever op til fremtidens krav. Platformen skal sikre, at de væsentlige erfaringer
og kompetencer, der findes i fiskeriklyngen, på kvalitetsområdet kommer til
fuldudfoldelse.
Platformene i havnene arbejdede i forløbet med tværgående emner og de emner, som
havde højst prioritet i deres område. Det kan konstateres, at arbejdet mellem
platformene havde en afsmittende effekt mellem de enkelte platforme og områder. En
effekt der, i forhold til de konkrete resultater, ikke skal undervurderes.
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Platforme og deltagende virksomheder:
I det samlede arbejde på de tre havne Hanstholm, Skagen og Hirtshals indgik det
tværgående element med stor tyngde. I platformsarbejdet skulle det blandt andet
afdækkes, om der kunne hentes inspiration fra andre områder/brancher, eksempelvis fra
frugt/grønt, frost/køl, logistik samt markedsføringsområdet. Repræsentanter fra havnen,
fiskeriet, forarbejdningsindustrien, aftagersiden og servicesiden deltog i arbejdet.
Involvering og deltagelse var nødvendig for forankringen til havnenes fiskeriklynger. Der
blev afholdt fire platformsmøder (fire gange fire platforme i to havne og tre gange tre
platforme i en havn), hvor der blev arbejdet med forskellige metoder og emner samt
inddraget viden fra andre værdikæder.
Arbejdet mundede ud i konkrete forslag til forretnings- og afsætningsmodeller i et
samlende ide-katalog for hver havn. Følgende virksomheder var involveret i arbejdet på
de tre havne.
Hanstholm
Skagen
Hirtshals
Hanstholm Fiskeauktion
Elektro Marine
Hirtshals Fiskeriforening
Fonfisk
Skagen Serviceteam
Hirtshals Fiskeauktion
Hanstholm Fiskeriforening
Saga Shipping
Hirtshals
Taabbel
Karstensens Skibsværft
Fiskeeksportørforening
Grøn Samlecentral
Cosmos Trawl
Fiskernes Fiskesortering
Egon Sørensen
Skagen Samlecentral
Fiskelogistik Gruppen
Hanstholm Elektronik
Skagerrak Pelagic
Hirtshals Servicegruppe
Samlecentralen
Skagen Fiskeriforening
Hjørring Erhvervscenter
Hanstholm Skibssmedie
Werner Larsson
Chrisfish
FF-Skagen
Skagen Fiskeauktion
Prime Ocean

Der blev gennemført et platformsforløb i hver havn, se bilag 1. Hvor formålet var at
inddrage både formelle og uformelle netværk for at:
o
o
o
o

Øge værdiskabelse og styrke samarbejdet på tværs af sektoren.
Udarbejde et idekatalog for hver havn.
Udvikle konkrete forslag til forretnings- og afsætningsmodeller.
Identificere kriterier for forretningsmæssige modeller.
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Projektforløb – arbejdspakke 2
Arbejdet i arbejdspakke 2 faldt i tre dele:
 Et outlook/benchmark der identificerer andre fiskeriorienterede klynger i
Nordeuropa samt en nærmere vurdering af deres funktion og styrker.
 En vurdering af de to havnes konkurrenceposition i forhold til internationale
konkurrenter. Herunder en vurdering af hvor de to havne med fordel kunne
sætte ind for at styrke deres position set i forhold til andre nordeuropæiske
fiskeriklynger.
 En første vurdering af de ny forretnings- og afsætningsmodeller i forhold til
andre fiskeriorienterede erhvervsklynger i udlandet (best practise).
I arbejdspakke 2 blev der arbejdet med de to havnes (Hanstholm og Skagen)
internationale konkurrenceposition. Arbejdet tog udgangspunkt i (outlook/benchmark),
der kunne identificere andre og relevante fiskeriorienterede klynger i udvalgte
områder/nabolande. Outlook–delen blev brugt som inspiration, men også til at sætte de
identificerede forretnings- og afsætningsområder i relief.
Arbejdet i arbejdspakke 2 blev dermed også den første test af de nye forretnings- og
afsætningsmodeller, der er blevet udviklet i første del af projektet (arbejdspakke 1). Det
blev undersøgt om tilsvarende forretningsmodeller
var
blevet afprøvet eller anvendt i nogle af de
fiskeriorienterede
erhvervsklynger
i
andre
fiskerihavne i Nordeuropa. Arbejdet var sammensat
af desk research og fact finding ture (besøg på tre
udvalgte havne). Fact finding turene er rapporteret
og indgår i materialet fra projektet.
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Projektforløb - arbejdspakke 3
I arbejdspakke 3 blev de identificerede forretnings- og afsætningsmodeller afprøvet og
implementeret. Forretningsmodellerne blev grundigt vurderet i de enkelte havne, og
deres muligheder for succes blev drøftet med havneledelse og de involverede platforme.
Arbejdet var orienteret mod, at der skulle skabes resultater, som styrker fiskeriklyngens
konkurrenceposition. Centralt i den sammenhæng var vurderingen af nye forretnings- og
afsætningsmæssige tiltag, og hvordan de både teknisk og kommercielt kunne udfoldes. I
dette indgik:
 Implementering af de
fiskeriklyngens struktur.

nye

forretnings-

og

afsætningsmodeller

i

 Test og afprøvning af tiltag indenfor de enkelte platforme. Det er væsentligt,
at projektforslagene bliver afprøvet i praksis og vurderet som en samlet
styrkelse af fiskeriklyngen.
 Vurdering
af
værditilvækst
forretningsmodeller.

og

økonomiskeffekt

af

de

nye

På baggrund af det blev der arbejdet med fire forretningsmodeller i Skagen Havn og tre
forretningsmodeller i Hanstholm Havn.
Arbejdet med forretningsmodellerne havde fra de to havnes virksomhedsnetværk meget
stor støtte og opmærksomhed. Det var kendetegnene for forløbet i de to havne, at der
blev taget udgangspunkt i de eksisterende værdikæder og kompetencer som basis for
både fokusering men også nye aktiviteter. Det kan på den baggrund konstateres, at det
er vigtigt, at der tages udgangspunkt i de ”tilstedeværende og stedbundne ressourcer”
såfremt man ønsker at forretningsmodellerne skal have lokal forankring.
Nedenfor er der en kort gennemgang af de syv forretningsmodeller og deres status i
forhold til fremdrift og økonomi. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de
økonomiske vurderinger bygger på havnens erfaringer fra området, og hvad
forventningen til udviklingen vil være på området i den nærmeste fremtid.
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Arealanvendelsesmodellen:
I Skagen Havn er Arealanvendelsesmodellen blevet introduceret og i funktion.
Økonomisk er det forventningen, at modellen vil medvirke til at skabe forøget værdi og
lette udlejningen af både nye og gamle havnearealer gennem en koordineret indsats fra
både havn og fiskeriklyngens medlemmer.

Marint og Maritimt miljøcenter:
I Skagen Havn pågår der fortsat arbejde med etableringen af et Marint og Maritimt
Miljøcenter, der er et resultat af arbejdet i de gennemførte platforme. Det er
forventningen, at centreret vil kunne etableres i efteråret 2013. Forretningsmodellens
økonomi er vurderet med udgangspunkt i de nuværende erfaringer fra affaldshåndtering
i Skagen Havn. Det forventes, at et samlet Center vil kunne øge værdiskabelsen på
området væsentligt de kommende år.
Segmentorienteret service og kommunikation:
I Skagen Havn er forretningsmodellen vedrørende segmentorienteret service og
kommunikation blevet udviklet og fokuseret. Som resultat af projektet er området i dag
ledet af Skagen Havns Serviceteam. Umiddelbart er der ikke lavet økonomiske
vurderinger på området. Det er dog forventningen, at den segmentorienterede service vil
skabe forøget interesse for havnens serviceudbud.
Fersk fisk i flamingo kasser:
I Skagen Havn blev mulighederne for at spare et eller to led i håndteringen af fersk fisk
på havnen undersøgt. Umiddelbart var det ikke muligt at implementere modellen. Det
kan dog ikke afvises, at modellen vil kunne anvendes på et senere tidspunkt. Derfor blev
der ikke gennemført en nøjere vurdering af modellen, som kunne danne grundlag for
praktiske forsøg.
Optimering af servicepalet mod fiskeriet:
I Hanstholm Havn blev mulighederne for en samlet udvikling af servicepaletten for
fiskeriet på havnen drøftet. Umiddelbart var det ikke muligt at implementere modellen,
men efterfølgende (i sommeren 2013) har arbejdet medvirket til en samlet udvikling af
servicepaletten. Det har derfor ikke været muligt, at gennemføre en vurdering af
økonomien i modellen.
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Optimering af fiskeauktion:
I Hanstholm Havn blev der arbejdet med forskellige aspekter indenfor fersk og frossen
fisk. Mulighederne for en øget aktivitet gennem frostfisk blev vurderet. Det var ikke
umiddelbart muligt at igangsætte en målrettet model på området. På den baggrund var
det ikke muligt at gennemføre en vurdering af økonomien i en fremtidig model.
Udbud af nye serviceydelser:
I Hanstholm Havn blev der arbejdet med en forretningsmodel, der skulle tilbyde nye
serviceydelser fra havnen. Modellen tog sit udgangspunkt i de kompetencer, som var
repræsenteret på havnen. På baggrund af dette, er der nu igangsat et målrettet arbejde
med at tilpasse havnens serviceudbud til nye forretningsområder. Det er den
økonomiske vurdering, at en sådan indsats vil kunne skabe væsentlig forøget værdi i
hele værdikæden omkring Hanstholm Havn.
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Metoder, anvendelse og kommunikation:
Med inspiration fra Lean blev der taget udgangspunkt i en optimeringsmodel for de
danske fiskerihavne.

I projektet blev Lean defineret som:
”En Lean fiskerihavn er en forretningsenhed, der udnytter materielle og immaterielle ressourcer optimalt
og fjerner alle slags spild – fysiske processer, dokumentation eller informationsprocesser - i forbindelse
med landing, fragt og transport af fisk, gods og personer – og som leverer en perfekt kundeservice”.

Fokus i projektet var at kortlægge og identificere værdistrømme i fiskerihavnene samt
nærmere definere de værdiskabende aktiviteter i de forskellige typer værdikæder –
eksempelvis pelagisk fisk, konsumfisk og sideforretninger.
Med dette afsæt blev det i samarbejde med konkrete og enkelte havneledelser
identificeret, hvordan de værdiskabende aktiviteter kunne styrkes og evt. optimeres i
havnen.
Dette arbejde blev gennemført ved hjælp af en række forskellige redskaber, hvor
platformene var den centrale enhed.
For hver havn blev dette opbygget i en model (se boks nedenfor). I platformenes
arbejde var denne model det gennemgående instrument for arbejdet med både outlook,
idekataloger og vurderingen af inspirationscases i andre internationale fiskerihavne, hvor
der blev sat fokus på forskellige værdikæder. Eksempler på disse værdikæder var blandt
andet service-kæden i Peterhead Havn samt den pelagiske-kæde i Egersund Havn.
Modellen var på den måde med til at konkretisere havnenes position, og de
styrkepunkter der kunne identificeres i de enkelte havne.
Metoden (forretningsmodellen) vil efterfølgende kunne bruges som ryggrad, i det
arbejde fiskerihavne måtte ønske at iværksætte, som led i optimering af deres
værdikæder. Modellen vil også kunne anvendes som procesværktøj, et simpelt, men
effektivt redskab til analyse af fiskerihavnene. Manual, model og værktøjer vil blive
formidlet til de øvrige danske fiskerihavne.
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Nedenfor i boksen ses den model, som blev anvendt til fokusering og udviklingen af nye
forretningsmodeller.

Boks 1: Model anvendt til arbejde med forretningsmodeller og deres
udformning i forbindelse med platformsarbejdet

I forbindelse med arbejdet på de danske havne dannede de tidligere gennemførte
oplandsanalyser i Skagen og Hanstholm grundlaget og udgangspunktet for vurderingen
af de økonomiske værdikæder i de enkelte havne. Oplandsanalyserne kom derved til at
spille en væsentlig rolle, som guidelines i det arbejde der blev tilrettelagt på de enkelte
havne og bidrog derved til en nærmere vurdering af økonomiske forhold i de to havne.
Som nævnt ovenfor var det for tidligt i processen at gennemfører egentlige costbenefitanalyser af forretningsmodellerne. På dette punkt var projektperioden for kort i
forhold til igangsættelse og identifikation mv.
På baggrund af det gennemførte projekt og forløb er der udarbejdet en kort manual,
som vil kunne anvendes af andre havne i forbindelse med udviklingsforløb og andre
indsatser, hvor ønsket er at styrke eller optimer de enkelte værdikæder.
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Anvendte metoder og oversigt over modeller i
platformsarbejdet:
Redskaber og metoder anvendt i forbindelse med forløbet i arbejdspakke 1, 2 og 3:
Redskaber:

Status:

-

Udviklingsplatforme med stakeholders fra havne:

Afholdt 3 møder x 3 havne

-

Zing metode:

Afholdt i forbindelse udviklingsplatforme

-

Faglige platforme (pris/marked, kvalitet og service): 3 møder x 3/2 havne
(i alt var 32 virksomheder med i arbejdet)

-

Idekatalog:

-

Inspirationscases/fact finding - andre fiskeriklynger - havne:
- Norge (Egersund)
Mini - SWOT
- Skotland (Peterhead)
Mini - SWOT
- Skotland (Scrapster)
Mini - SWOT
- Frankrig (Boulogne sur Mer)
Mini - SWOT
- Belgien (Zeebrugge)
Mini – SWOT

-

Workshop - ”brændende platform”:

Bourglogne – maj

-

Modeludvikling opbygning og vurdering af tiltag:

Fire modeller i Skagen
Tre modeller i Hanstholm

-

Tværgående samarbejde i processen:

Gennemført

-

Økonomisk vurdering af modeller:

Foretaget i samarbejde med havneledelser

-

Syntese og koblingen til oplandsanalyser

Vurderinger i forbindelse med rapportering

-

Faglig seminar

Skagen Havn den 22. marts 2013

-

Manual for andre fiskerihavne

Udarbejdet juni 2013

-

Formidling af resultater

Rapportering – afsluttet juni 2013

Skagen, Hanstholm og Hirtshals
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Projektorganisation:
Projektet er gennemført af Danske Havne med GEMBA Seafood Consulting A/S som
hovedleverandør i perioden fra december 2011 til april 2013.
Organisationen omkring projektet var opbygget på følgende måde:
Projekthaver:

Dansk Havne ved sekretariatschef Tom Elmer Christensen samt
konsulent Bjarne Løf Henriksen.

Følgegruppe:

Der var nedsat en følgegruppe med deltagelse af repræsentanter
fra Danske Havne, Skagen Havn ved havnedirektør Willy Hansen,
Hanstholm Havn ved havnedirektør Birgitte Juhl og Hirtshals Havn
ved adm. direktør Jens Kirketerp Jensen.

Projektledelse:

GEMBA Seafood Consulting A/S ved partner Jens Henrik Møller.

Projektteam:

Partner Cand Scient Pol. Jens Henrik Møller, GEMBA Seafood
Consulting,
Partner Ph.D Cand Scient Soc. Tomas Vedsmand, GEMBA Seafood
Consulting,
Konsulent Cand Scient Jacob Linnemann Rønfeldt
Konsulent Ph.D Cand Scient Kasper Aalling Teilmann
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Bilag 1: Workshop forløb og virksomheder
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Bilag 2: Skagen Havns forretningsmodeller
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20
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Bilag 3: Hanstholm Havns forretningsmodeller
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Bilag 4: Udarbejdede dokumenter i forbindelse med projektet
Nedenfor er der en oversigt over dokumenter/præsentationer som er udarbejdet i
forbindelse med projektet.

-

Kick-off dokument Skagen Havn – Zing workshop
Kick-off dokument Hanstholm Havn – Zing workshop
Kick-off dokument Hirtshals Havn – Zing Workshop

-

Platformsmøder Hanstholm Havn – Etablering af platform
Platformsmøder Skagen Havn – Etablering af platform
Platformsmøder Hirtshals Havn- Etablering af platform

-

Idekatalog – Skagen Havn - Ide-genererings forløb - forretningsmodeller
Idekatalog – Hanstholm Havn - Ide-genererings forløb - forretningsmodeller
Idekatalog – Hirtshals Havn - Ide-genererings forløb - forretningsmodeller

-

Outlook
Outlook
Outlook
Outlook
Outlook

-

Workshop – Bourglogne Sur Meer - Brændende platform (udad/indad)
Opsamlingsdokument Bourglogne
Workshop – Egersund Havn - Brændende platform (udad/indad)

-

Rapportering fra fact-finding tur til Boulogne Sur Mer/Rungis
Rapportering fra fact-finding tur til Egersund Havn
Rapportering fra fact-findning tur til Peterhead Havn

-

Forretningsmodeller – Skagen Havn
Forretningsmodeller – Hanstholm Havn

- Egersund Havn – miniSWOT
- Zeebrygge Havn – miniSWOT
– Peterhead Havn – miniSWOt
– Scrapster Havn - miniSWOT
- Boulogne Sur Mer – miniSWOT

25

