
  
 

Event og Oplevelsesdesign 
 

AFDELINGER 

Direktion    10 % 3 

Markedsføring og PR   20 % 6 
 
Økonomi og funding   15 % 5 
 
Stakeholders og rekruttering  15 % 5 
 
Fysiske rammer og scenografi  20 % 6 
 
Bæredygtighed   10 % 3 
 
Program   10 % 3 
 

Chancekort? Udskift spillere … 

 

Direktion 

 Kontakt til Godset og Musik Kolding 
 Direktionsmøder 
 “Bestyrelses”møder 
 Ledergruppemøder med afdelingsledere 
 Sparring med de enkelte afdelingsledere 

 

Adm dir – det overordnede ansvar. 

 Ledelsesansvar på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. 
 Sikre fremdrift på alle fronter i virksomheden, og dermed ruste virksomheden, både internt og 

eksternt, til fremtiden. 
 Sammen med de to direktører og bestyrelsen etablere en struktur og et workflow der sikrer en 

professionalisme og overblik. 
 Daglige ledelse af direktionen, hvor der er ansvarlige for økonomi og det kreative, men da det er et 

mindre setup, hjælper alle med alt. 

 

 



  
 
 

 

Økonomi direktør - HR og økonomi 

 Ansvarlig for financial controlling, financial planning, business controlling og performance 
management herunder ad hoc-analyser, budget, forecast processer og leverancer. 

 Ansvar for at sikre leverancer og milepæle. 
 Ansvarlig for udvikling af nuværende økonomisystem fra E-conomic og fremtidige 

økonomiløsninger. 
 Ansvarlig for økonomi rapportering til direktion og bestyrelse. 
 Medlem af ledergruppen i virksomheden og deltager på bestyrelsesmøder 
 Lede udvikling, implementering og vedligeholdelse af interne økonomiske processer. 
 Ansvarlig for udarbejdelse af årsrapporter. 
 Ansvarlig for kommunikation med ekstern- og intern revision. 

 

Kreativ direktør - Marketing og projekt 

 Ansvarlig for ledelse, prioritering og optimering af vores kommunikationsprojekter, processer og 
ressourcer.  

 Ansvar for udvikling og afvikling af den overordnede marketing strategi inkl. Kampagner, PR og 
events. 

 Overblikket som den strukturerede projektleder og være sparringspartner til de bedste kreative 
løsninger, der sikrer, at vi når vores mål. 

 Som spillende træner for et team med dedikerede medarbejdere. 
 Sparringspartner i hele processen fra scoping af aktiviteter over udvikling og eksekvering til 

opsamling af best practice. 
 Koordinere og gennemføre diverse salgsfremmende aktiviteter og events – primært til …... 
 Understøtte salget med både online og offline marketingopgaver inkl. SoMe. 

 

 

 

Økonomi og funding 

 Forberede prognoser og budgetter 
 Rådgive kolleger 
 Levere support til ledelsen på salg og vækstinitiativer for at opnå mål og det ønskede overskud 
 Være en go-to personer, der er opdateret på eksempelvis ERP-systemet og finansielle standarder. 
 Udarbejde finansielle langtidsfremskrivninger 
 Udvikle og udarbejde Ledelsesrapportering 



  
 

 Udvikle og udarbejde KPI 
 Udvikle og udarbejde business cases 
 Udarbejde risikovurderinger og scenarier 
 Diverse ad hoc-opgaver 
 Udvikling og implementering af strategi og plan for fundraising og fastholdelse af eksisterende 

samarbejdspartnere.  

 

 

HR 

 

Arbejde med medlemshvervning og –fastholdelse og engagering af relevante målgrupper, herunder frivillige til 
vores mange forskellige aktiviteter. 

 

 Stakeholders og rekruttering 
 Bæredygtighed  
 Konflikthåndtering 
 Ledelses rådgivning 
 Coaching 

 

 

 

 

Salg og Marketing  

Afdelingen hjælper kunder med at skabe unikke events, kampagner og brand activations fra strategi- og 
konceptfasen over til den gode eksekvering og afvikling af projekter. 

Afdelingen bistår med afviklingen af events – fra strategisk til operationelt niveau og er sparringspartner for 
kunden og fungere som professionelt kontaktpunkt og har ansvaret for, at bureauets gæster får en smidig og god 
oplevelse, når de benytter huset. 

 Analysere information og markedsresearch 
 Samarbejde om udvikling af præsentationer med de øvrige teams 
 Overordnet ansvarlig for udarbejdelse og eksekvering af virksomhedens marketing- og 

kommunikationsplan inkl. kommunikation for eventet 
 Drive marketing kampagner fra idé til lancering og evaluering 
 Planlægge, udarbejde og vedligeholde indhold på sociale medier 
 Planlægge, udarbejde og vedligeholde indhold på www.xxx.dk og www.yyy.nu 



  
 

 Deltage i projektgrupper i forbindelse med større koncerter og revitalisering af hjemmesider, 
koncepter, koncertsteder og visuelle udtryk 

 Diverse ad-hoc opgaver 
 Intern koordinering af presseaktiviteter. 
 Overordnet ansvarlig for udarbejdelse og eksekvering af virksomhedens salgsstrategi  
 Udarbejde tilbud, sælge events, mødepakker og teambuildingoplevelser til erhvervslivet. 

 

 

Projektafdeling 

Arrangementerne kræver skarp koordinering, tilmelding, marketingmaterialer og merchandise, og 
derigennem understøtter vi, at vores kunder oplever os som kompetent og professionel. Afdelingen bliver 
en central i forhold til koordinering og afholdelse af vores arrangementer, som ofte kræver, at afdelingen 
selv deltager. 

 

 Koordinere vore events og kundemøder over hele landet 
 Tovholder på projektledelsen af events fra A-Z, herunder løbende kundehåndtering, koordinering 

og selve afholdelsen og evalueringen af relationsskabende arrangementer og aktiviteter.  
 Samarbejde med vores faglige partnere og ansvaret for at udvikle og afholde større 

branddefinerende aktiviteter som fx konferencer, seminarer, webinarer, hybrid events m.m. for 
virksomhedens kunder og relationer. Herunder udvikling af eventuelle fysiske rammer og 
scenografi. 

 Udarbejdelse af event/projekt specifikke projektplaner og drejebøger. 
 Udvikle og vedligeholde projektspecifikt marketingmateriale i samarbejde med 

marketingafdelingen 
 opbygning af netværk, partnerpleje, planlægning af PR og marketingaktiviteter sammen med 

marketingsafdelingen, salgs- og sponsorplanlægning i forbindelse med projekter. 
 Sammensætning af indhold og kontakt til indlægsholdere 

  



  
 

SPILLEREGLER - SPILLERE 

 ORGANISE uge 40 

Følgende læses højt for de øvrige deltagere:  

Beskrivelse af runden herunder formålet for runden 

Hvad er det overordnede formål med organise fasen? 

I denne runde har I tre vigtige opgaver. I skal: 

 Organisere jer som bureau 
 Skabe en virksomhedsidentitet 
 Sælge bureauet for Godset og MusikKolding 

 

 Organisering af bureau – herunder persontypeprofiler, bird in hand-princippet 
(https://www.effectuation.org/) og at søge jobs 

 Virksomhedskultur, værdier, adfærd og branding identitet (skabeloner, artefakter, mv.) 
 Sælg jer selv som bureau over for Godset og Musik Kolding 

Vær OBS! I denne runde skal du hele tiden: inkl. kompetencer 

- … 

Før næste runde: 

Hvilken fælles viden er vigtig i forhold til næste runde?  

Grundbeskrivelse fra 2020:  
Organiser jer som et eventbureau ledet af en styregruppe. Bestående af 6 teams. Udfyld 
forretningsmodellen. Skab en identitet og kommunikationsplatform 

 

 CHANGE uge 41 - Drømme 
 
Forstå:  
Mandag: 
Briefing på opgaven og introduktion til Event- og oplevelsesteori, samt Event Canvas 
 
Tirsdag: 
Research på Stakeholders 
 



  
 

Anvend: 
Onsdag:  
Eventdesign Workshop:  
Hurtigrunde. Spil hele "spillet" fra start til slut. Identificér og beskriv stakeholders. Udfyld 
spillepladen, Event Canvas og begynd at forestille jer hvordan det endelige event skal 
udfolde sig, før, under og efter. 
 
Torsdag: 
Arbejd videre med jeres Event Design og prototype. Hvilke atmosfæreskabende oplevelser 
skal indgå?! 
 
Reflektér: 
Fredag 
Samle op på ugen der gik. Planlæg hvordan I vil fremlægge resultatet af ugen, når I kommer 
tilbage fra ferien. 
 
 
Grundbeskrivelse fra 2020: 
Hvad og hvem er det der skal forandres til hvad, med hvilket formål og midler. Navn. 
Identitet. Atmosfæreskabende oplevelser. Drøm hele eventet igennem 
 

 FERIE uge 42 (læsning?) 
 

 FRAME uge 43 - konkretisér drømmen 
 
De forskellige afdelinger skal planlægge hvordan de vil arbejde med hvert deres område og 
koordinere med direktionen. Med det formål at konkretisere drømmen i løbet af ugen.  
(De vil få det Benspænd at de i slutningen af ugen skal fremlægge en projektplan for det 
videre forløb, sammen med et foreløbigt budget.) 
 
Grundbeskrivelse fra 2020: 
Hvem og hvad skal der til for at opfylde drømmen? Kom tæt på, stakeholders, økonomi, 
Rekruttering. Hvilke muligheder er der. 
 

 PROTOTYPE & Refine uge 44 
 
Grundbeskrivelse fra 2020: 
Match drømmene med mulighederne. Udvikle ideer og  prototyper - teste og verificere - 
realisme tjek 



  
 

 
 Deliver uge 45 

 
Grundbeskrivelse fra 2020: 
Prioriter, optimer og korriger prototypen og lav et endeligt oplæg samlet i en drejebog. 
Forbered præsentationen 
 

 Eksamen uge 46 
 

Hver uge er organiseret efter FAR-modellen (forstå, anvend, reflekter) 

Eksterne oplæg hver uge – inspiration 

Direktionen pålægges at organisere samarbejdet med Rikke og Godset 

Ledelsesmentor for direktionen – opstartsmøde og løbende opfølgningsmøder 

Direktionen består af: Adm. Direktør, kreativ direktør og økonomidirektør 

 

  



  
 
Til næste møde: 

- Kim – punkter til spilleregler, formålet for hver runde,  
- Søren – jobopslag + jobbeskrivelse, kvalificerer afdelingerne, undersøger om det er muligt at få 

midler til at gøre spillet mere visuelt ’lækkert’ 
- Carina - ugeplan 

  



  
 

SPILLEREGLER – GAME MASTERS 

Uge 42 – pause fra spillet – vi spillere videre mandag d. xx 


