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Gamification Day
Innovative værktøjer til ledelse, strategi, motivation og kundeloyalitet D. 22. november, 
ITU, København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S

FORMIDDAGSPROGRAM:

10:00 – 10:15 Ankomst, registrering og uddeling af spillehæftet

10:15 – 10:30 Velkomst, Serious Gamification spilleregler

10:30 – 12:00 Keynote af Jane McGonigal

Forfatter til bogen: ”Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the 
World”. Mc Gonigal er rådgiver og tilknyttet forsker hos Institut for the Future, som bestræber sig 
på at give praktisk fremsyn for en verden under hastig forandring. Jane er på verdensranglisten 
over Top 10 Gamification Gurus, og hun tror på, at spil kan ændre verden, og kalder spillets desig-
nere ”Lykkeingeniører”. Janes foredrag er bl.a. kendt via TED-talks og vil indeholde en sværm af 
interessante fakta om gaming, og underholdende bud på, hvordan vi udløser ressourcer i os selv og 
vores omgivelser i underholdningens tidsalder. 

12:00 – 13:00 Frokost med udstilling, online spil, og spilaktiviteter

FOREDRAG & WORKSHOP:

13:00 – 14:30 Foredrag 1

Tidligere SAP Senior Innovation Strat-
egist, Mario Herger - Nuværende Top 
Gamification Guru: Om Global Corpo-
rate Gaming. Eksempler på bredden af 
internationale erfaringer med gaming 
indenfor dataanalyse, kundeloyalitet, 
medarbejder involvering, forandring-
sledelse og meget mere.

Foredrag 2

Innonet Lifestyle: Map of the 
Future. Danske virksomheders 
erfaringer med spil i strategi-
udviklingen.

Workshop 

Jurist fra Dansk Erhverv guider 
igennem de juridiske faldgru-
ber, der kan være på gamifica-
tion området. Fokus vil særligt 
være på markedsføringsregler 
og børneområdet.

13:30 – 14:00 Yu-Kai Chou, Keynote

Yu-Kai Chou, den internationale key-
note speaker noteret som #1 blandt 
40 ledende Gamification Guruer 
i verden. Han er ekstern lektor på 
Stanford University. Yu-Kai Chou giver 
en introduktion til sit eget Octalysis 
Framework, som er et design værktøj 
til at arbejde med udnyttelse af 
spilteknikker.

Workz: Warroom

Danske Workz har gjort det til 
deres speciale at designe involv-
erende processer og værktøjer. De 
er nogle af de absolutte pionerer i 
dansk gamification.

Er gaming noget for min 
virksomhed?

Ph.D. i psykologi og direktør 
for Serious Games Interactive 
samt Mario Herger Senior 
Innovation Strategist fra SAP 
deler erfaringer og diskuter-
er ud fra ud fra deltagernes 
problemstillinger.

Max 20 deltagere.



innovat ionsnetværket 
visuel vækst

(tidl.  ANIMATION  HUB)

Program fortsat

14:00 – 14:30 Christian Lauritzen, HR

Partner hos ISS Facility Services. Der er 
blandt de første store spillere i Dan-
mark. Christian Lauritzen fortæller hvor-
for ISS er aktive spillere og om udbyttet.

Playing the Quantum Game.

Jacob Friis Sherson fra Århus 
Universitet. Fortæller hvordan man 
udvikler en super-computer via et 
spil.

Octalysis modellen i 
praksis.

Få råd direkte fra Yu-Kai Chou 
til hvordan I griber jeres første 
gaming projekt an i jeres 
virksomhed.

14:30 – 14:45 Kaffepause

14:45 – 15:00 Uddeling af Epic Winner præmierne fra dagens spil 

15:00 – 15:30 The Engagement Economy. 

Afsluttende oplæg og overblik over 
Gamification ved Anne Thomas, Projek-
tleder, Innovationsnetværket Livsstil 
– Bolig & Beklædning. Markedsstatistik-
ker og highlights fra forskningssiden. 
Trends, nye måder at arbejde på. En gen-
nemgang af udfordringer og muligheder

 15:30 - Afrunding/ afslutning


