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CASE 2A - Zen Company - med hjerte for sundhed og velvære 

 
 
BAGGRUNDSVIDEN 
Virksomhedsprofil 

Zen Company er en virksomhed med hjerte for sundhed og 
velvære. Det giver mening for os at sælge sundhedsfremmende 

produkter, der er produceret i sammenhæng med 

velgørenhedsprojekter. Når man køber vores produkter, er man 
samtidig med til at støtte fattige mennesker i Vietnam. Vores 

produkter er udviklet med aktivt kul som hovedingrediens, der på naturlig vis fjerner giftige partikler, samt 
fugt og lugt i omgivelserne. Produkterne er designet til at passe ind i et almindeligt dansk hjem, og de er alle 

miljø- og allergivenlige og udviklet med 100% organiske og kemikaliefri råvarer. Navnet bag vores Kokoro-
serie er japansk og betyder, at det man gør, gør man med hjertet – og sådan har vi det hos Zen Company. 

Vores passion og vision er at skabe unikke produkter i høj kvalitet og bæredygtighed –  med hjerte for sundhed 
og velvære.  

 

Vision 

Zen Company ønsker at udbrede kendskabet til kvaliteterne ved at bruge produkter med aktivt kul, som fugt 
og lugtfjerner. Zen Company har allerede en stærk produktportefølje, en velfungerende webshop og et 

spirende samarbejde med virksomheder indenfor arbejdstøj og vil derfor gerne ind på privatmarkedet og  
skabe interesse hos slutbrugeren. 

  

Innovationsspørgsmål 

Hvordan kan Zen Company skabe opmærksomhed om deres produktportefølje i forhold til deres slutbrugere 

fx. unge, sportsfolk, husmødre, på en ny og andeledes måde? 
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- Zen Company leverer prøver på aktivt kul til de grupper, der ønsker at arbejde med casen og der vil 

desuden være mulighed for at arbejde med de testresultater virksomheden har fået lavet i hhv. 

Vietnam og England. 

 

Designkrav 

- Der skal indgå digital fabrikation i projektets produkt. 
- Projektet og produktet skal afprøves i virkeligheden. 

- Der skal arbejdes i grupper 

 

 


