MERE !⇢ BEDRE

MAINSTREAM !⇢ GÅ MODSAT

Succes er ikke “mere” men “bedre”. Fra at være stor og måle
alting i mængder og “mere”, til at turde skide hul i hvad drejebogen
siger og være “bedre” for dem, der er ens drømmekunder.

Når alle er enige om at vi skal “den vej”, er der altid et marked,
den anden vej. F.eks. for luksus-havemøbler til egern.

BIG DATA !⇢ SMART DATA

INDUSTRIEL !⇢ PLANETÆR

Enorme mængder af data er samlet sammen. Vi bruger dem og
finder mening i dem, så vi kan designe smarte løsninger, der
skaber sammenhænge på helt nye måder.

Efter den fjerde industrielle revolution kommer ikke en femte, men
en mere holistisk, værdibaseret og planetær revolution.

LEVERE VAREN !⇢ LØSE PROBLEMER

PEDELLER !⇢ REBELLER

Fra at producere og aflevere varen til at tænke videre, på de næste
led i værdikæden. Relationer dyrkes, for det er der vi lærer, hvad
der virker. Fejl rettes hurtigt og der udvikles nyt hele tiden.

Med et pedel-mindset tænker man, at min opgave er at vedligeholde,
reparere og udbygge det, som er. Rebellerne laver tingene helt om,
udfordrer reglerne, og de vi plejer, og smadrer det gamle.

3D INTELLIGENS !⇢ 4D INTELLIGENS

EJE !⇢ ADGANG TIL

Kunstig intelligens, machine learning, sensorer, etc. “flytter ind” i
vores ure, mobiler, penge, transportmidler, bygninger osv. Vi får
dermed et 4. lag at navigere med udover krop, hjerne og sjæl.

I gamle dage ville vi gerne eje en masse og forbrug var godt.
I fremtiden er rigdom og livskvalitet at have adgang til det,
man har brug for. Vi deler mere og ejer mindre.

MOBIL !⇢ BOTLER

PENSION !⇢ PAUSER

Mobilen sorterer og filtrerer for os. Det bliver nærmest umuligt at
komme i kontakt med folk, med mindre det man laver er ønsket,
relevant eller lovpligtigt.

“Retirement” erstattes med “pretirement”. I stedet for at gå på
pension indretter vi os, så vi kan holde pauser gennem tilværelsen.

