SYDDANSKE FORSKERPARKER
I TAL 2019
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.

Syddanske Forskerparker driver:

4 afdelinger
•
•
•
•

Forskerparken i Odense
Videnbyen i Odense
Pakhuset i Kolding
Ellegården i Sønderborg

88 % deltager i

netværksarrangementer
i parkerne

71 %
er tilfreds med at bo
i en forskerpark

85%

af virksomhederne
i forskerparkerne
vækster

Afdelingerne huser hver:

20-60 virksomheder
40-600 ansatte

Læs mere på syddanskeforskerparker.dk
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Vækst

Netværk

Mange virksomheder oplever en god økonomi, som
betyder, at 58 % i det forgangne år har mærket en
stigning i omsætningen, og 85 % har noteret vækst. De
ser ligeledes lyst på væksten det kommende år, hvor 73 %
forventer vækst eller fremgang. Endvidere angiver respondenterne, at den positive vækst kan ses på medarbejderstaben, og at de har planer om at ansætte flere i 2019.

Netværk og samarbejdsmuligheder er væsentligste
bevæggrund for at bo i en af vores parker. 88 % tager del i
arrangementer, aktiviteter, vidensdeling og i udviklingen
af det sociale og faglige fællesskab, og 66 % bruger
arrangementerne til at opbygge relationer og få flere
kontakter, som de kan bygge fremtidige samarbejder på.
Det er en stigning på 4 % i forhold til sidste år og en
indikation af, at flere og flere har fokus på
netværksskabende aktiviteter.
For at imødekomme virksomhedernes behov har
Syddanske Forskerparker i 2019 ansat en netværksleder,
som skal øge netværksdannelsen både internt i parkerne
og med virksomheder gennem faglige temaarrangmenter
og vidensdeling.

Tilfredshed

I Syddanske Forskerparker har vi fokus på tilfredse
virksomheder og på, at netværket og faciliteterne i de fire
parker fungerer. Samlet set viser undersøgelsen, at
virksomhederne er tilfredse med deres lejemål, og samtidig er det positivt, at hovedparten af virksomhederne vil
anbefale vores møde- og kontorfaciliter til andre. Langt
størstedelen af virksomhederne angiver, at de har valgt
forskerparken pga. de samarbejdsmuligheder og det miljø,
der tilbydes her, ligesom den attraktive adresse og adgangen til mødelokaler og bemandet reception vægtes højt.
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