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Vi føler et medansvar for vores virksomheder. Derfor spørger vi hvert år til deres væksttal,
forventninger, og hvad det betyder at være en del af fællesskabet i en forskerpark.

Hvem er Syddanske Forskerparker?
4

Syddanske Forskerparker driver 4 forskerparker i Region Syddanmark.
Forskerparken og Videnbyen i Odense, Pakhuset i Kolding og Ellegården i Sønderborg.

120

I de 4 afdelinger bor i alt 120 virksomheder, ventureselskaber, centre og
klynger, som fordeler sig over brancherne robot- og velfærdsteknologi,
design, IT, energi og miljø, rådgivning, uddannelse og forskning samt
erhvervs- og sundhedsfremme.

800

I alt har 800 ansatte deres daglige gang i en af forskerparkerne. Langt
hovedparten holder til i Forskerparken i Odense, der er den største af de
4 afdelinger.

afdelinger
virksomheder
ansatte

24000
gæster

Med de nye konferencefaciliteter i Videnbyen er Syddanske Forskerparker
blevet et attraktivt konferencested for erhvervsarrangementer. Huset
kan rumme udstillinger til over 1000 personer, netværksmøder til 500
og konferencer til 300 personer. Men også Pakhuset og Forskerparken
danner ofte rammen om eksterne besøg. I alt har over 24.000 gæster
besøgt én af vores 4 afdelinger det seneste år.
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Hvem bor i en Forskerpark?
Fremdrift

62% af virksomhederne, der bor i en én af Syddanske Forskerparkers
afdelinger, har oplevet vækst det seneste år, og næsten lige så mange har
øget deres omsætning. I gennemsnit er omsætningen blandt disse øget
med godt 25%.

Udsyn

Langt over halvdelen har internationale relationer, og det er særligt karakteristisk, at det langt fra er nærmarkederne, der er de hyppigste samarbejdspartnere, men Asien og USA.

Innovation

Hovedparten af virksomhederne udvikler konstant nye produkter. I 2016
er der i gennemsnit udviklet 5 nye produkter pr. virksomhed. Produkterne er udviklet gennem samarbejde og innovation – med brugerne, over
for markederne og helt tæt på forskningsmiljøerne.

Tilfredshed

Det er noget særligt at bo i en forskerpark. Her kommer vi hinanden ved.
Det altovervejende kit i en forskerpark er ’adgang til netværk og samarbejdsmuligheder, ’nærhed til forskningsmiljøer’, ’god adresse’ og ’godt
navn’. Samtidig er det positivt, at stadig flere virksomheder vil anbefale
Syddanske Forskerparker til andre.

Netværk

Samarbejdet mellem virksomhederne har større og større betydning.
80% deltager i sociale arrangementer, hvor de skaber nye kontakter.
Ligeledes er netværk på tværs af afdelingerne højt prioriteret. Ca. ¾ har
igangværende relationer til en eller flere af de øvrige virksomheder i
parkerne. Netværk og samarbejdsmuligheder opgives som væsentligste
årsag til at bo i en af Syddanske Forskerparkers afdelinger.

Syddanske Forskerparker skaber udviklingsmiljøer, hvor ideer og projekter kan udvikle sig til
bæredygtige virksomheder, og bygger bro mellem forskning og erhverv. Forskerparkerne danner ramme
for ca. 120 virksomheder fordelt på 4 de afdelinger: Forskerparken, Videnbyen, Pakhuset og Ellegården.

Læs mere på www.syddanskeforskerparker.dk

