STRATEGI
SEGES

Løsninger til
fremtidens landbrug
SEGES

SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer. Derfor er
strategien for Landbrug & Fødevarer også det øverste
niveau i SEGES’ strategi. For at understøtte den fælles
strategi er der udarbejdet en delstrategi for SEGES,
som præsenteres på de følgende sider.

Strategi for Landbrug & Fødevarer
L&F VISION

L&F MÅL

NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE
Landbrug & Fødevarer
vil styrke fødevareklyngens indtjening
og forøge værdien af
den danske landbrugs- og fødevareproduktion

Landbrug & Fødevarer
vil forbedre fødevare
klyngens nationale
og internationale
konkurrenceevne og
vilkår

Landbrug & Fødevarer
vil skabe stolthed og
samfundsaccept for
at sikre folkelig og
politisk opbakning til
fødevareklyngen

Landbrug & Fødevarer
vil være medlemmer
og kunders foretrukne talerør og
samarbejdspartner

Landbrug & Fødevarer
vil fastholde og hverve nye medlemmer
og kunder samt øge
tilfredsheden blandt
dem

L&F PRIORITETER
VI VIL VÆRE I TÆT OG AKTIVT SAMSPIL med medlemmer og kunder om løsninger, de har behov for.
VI VIL SÆTTE DAGSORDNER og levere synlige politiske og faglige resultater til vores medlemmer.
VI VIL I DIALOG MED BEFOLKNINGEN og skabe stolthed, mere viden om dansk landbrug og
danske fødevarer samt øge forståelsen for erhvervets bidrag til samfundet.
VI VIL LEVERE UDVIKLING OG INNOVATION i verdensklasse.
VI VIL ARBEJDE FOR LØSNINGER, der forøger værdien af den danske landbrugs- og fødevareproduktion.
VI VIL HJÆLPE VORES MEDLEMMER til at realisere de markedsmæssige og teknologiske potentialer,
der er i en bæredygtig, intensiv landbrugs- og fødevareproduktion.
VI VIL SIKRE SMIDIGE OG EFFEKTIVE PROCESSER og beslutningsgange og udnytte vores viden
på tværs af værdikæden.
VI VIL TILTRÆKKE, FASTHOLDE OG UDVIKLE højt kompetente og engagerede medarbejdere.
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Strategi for SEGES
VI BANER VEJEN FOR ET STÆRKT, BÆREDYGTIGT
OG ANERKENDT DANSK LANDBRUG
SEGES har gennemgået en stor forandring, og vi har med vores nye struktur skabt en organisation, der vil gøre en forskel for landbruget i Danmark.
Med den nye strategi sætter vi ord på, hvordan vi vil gøre en forskel. Vi sætter handling bag
ordene, og det begynder ikke bare hos direktør- eller chefgruppen, men hos os alle sammen.
SEGES kan kun gøre en forskel, når vi står sammen og hver især bidrager til forandringen.
Vi vil skabe løsninger til fremtidens landbrug, og vi vil gøre det gennem partnerskaber, innovation med effekt, globalt udsyn og synlighed om vores stærke faglighed og værdiskabende
løsninger.
Anne Arhnung
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KERNEFORTÆLLING

SEGES – løsninger til
fremtidens landbrug
I SEGES vil vi gøre danske landmænd til
vindere i den globale konkurrence.
Vi løser de udfordringer, som landmanden står overfor i dag. Og vi baner vejen
for et stærkt, bæredygtigt og anerkendt
dansk landbrug i fremtiden. Det sker
gennem værdiskabende innovation og
ekspertviden på højeste niveau. Vi skaber
løsninger, der virker i stalden, i marken og
på bundlinjen.
SEGES leverer nytænkning, rådgivning og
partnerskab. I samspil med landmændene skaber vi morgendagens løsninger til
dansk landbrug.
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INDSATSOMRÅDER

INNOVATION MED EFFEKT
GLOBALT UDSYN
VÆRDI VIA PARTNERSKABER
SYNLIGHED
STRATEGI FOR SEGES
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ORD PÅ STRATEGIEN

INDSATSOG HANDLEOMRÅDER
INNOVATION MED EFFEKT
Vi udvikler ny viden, nye metoder og nye produkter, som vi omsætter til
forretning og indtjening i landbruget.
Med ”Innovation med effekt” mener vi, at vi vil udvikle intelligente løsninger, der skaber værdi
for landmanden og vores øvrige kunder. Det sker gennem professionelle, innovative processer
og effektfuld, målrettet implementering. Vi tænker forretning ind i alle led, og vi udnytter
mulighederne i digitaliseringen innovativt og forretningsorienteret.
Følgende handlinger skal sikre, at vi skaber innovation med effekt:
• Vi styrker og fornyer SEGES’ innovationsmodel og -proces
• Vi forbedrer og fornyer vores metoder til idegenerering, prioritering og
kvalificering af ideer og produkter.
• Vi styrker vores kompetencer markant inden for projektledelse,
implementering og forretningsudvikling
• Vi skaber øget værdi af vores innovation og ekspertviden med et stærkt forretningsperspektiv

VÆRDI VIA PARTNERSKABER
Vi skaber størst mulig værdi for landbruget via forpligtende samarbejde
og nye partnerskaber.
Med partnerskaber mener vi alle former for samarbejdsrelationer, både kommercielt og i innovations- og udviklingsarbejdet. Ved at kombinere vores styrker med
kompetencerne hos de rette partnere skaber vi endnu større værdi.
Følgende handlinger skal sikre, at vi skaber værdi via partnerskaber:
• Vi indbyder de betydende aktører til tætte, forpligtende og værdiskabende
partnerskaber
• Vi udvikler nye forretningsmodeller for samarbejde og partnerskaber omkring
innovation og kommercielle aktiviteter.
• Vi er proaktive og nytænkende i forhold til at opsøge og skabe relevante strategiske netværk med henblik på at identificere og udvikle nye partnerskaber
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GLOBALT UDSYN
Vi er en international aktør. Vi omsætter den nyeste internationale viden
til værdiskabende løsninger og nye forretningsmuligheder for danske
landmænd.
Globalt udsyn går begge veje og har både kommerciel og udviklingsmæssig karakter.
Vi har viden og erfaring, der gør os til en attraktiv samarbejdspartner for udlandet.
Men vi kan ikke være forrest på alle områder. Vi er derfor afhængige af international
inspiration, samarbejde og viden.
Følgende handlinger skal sikre, at vi har globalt udsyn:
• Vi intensiverer det internationale samarbejde
• Vi går forrest internationalt på udvalgte faglige fokusområder
• Vi styrker internationalt salg af produkter og rådgivning

SYNLIGHED
Vi kommunikerer med stolthed og engagement om vores unikke løsninger
og specialistviden. Vi viser, hvor SEGES gør en forskel for landbruget
– og for samfundet.
Vi skaber fantastiske resultater, og vi synliggør for vores landmænd og andre kunder,
hvor vi gør en forskel. Vi er stolte af vores arbejde, og vi kommunikerer målrettet og
præcist til vores mange kunder, brugere og andre interessenter.
Følgende handlinger skal sikre, at vi skaber synlighed om vores arbejde:
• Vi styrker markant vores profilering af strategiske tiltag, faglige indsatsområder
og resultater frem for at have fokus på enkelte projekter
• Vi styrker markant vores kommunikation af resultaterne direkte til målgruppen
• Vi styrker den faglige kommunikation ud over de konkrete resultater, så der
kommunikeres både før, under og efter indsatserne
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SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og
fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder
i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden.
SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
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SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

+45 8740 5000
info@seges.dk
seges.dk
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