
GIRLS’ DAY IN SCIENCE    
   TDC GROUP

VELKOMMEN TIL

Kom med bag spionglasset i vores Customer Experience Lab og se med 
når vi interviewer nogle af vores kunder om deres behov, udfordringer 
og ønsker. Nye apps og seje IT-produkter er nemlig kun værdifulde, hvis 
de rent faktisk hjælper brugeren, opfylder deres behov og er tilpasset 
deres adfærd. Med udgangspunkt i dagens interviews bliver I herefter 
guidet gennem korte steps, der skal hjælpe jer med at tænke kreativt og 
designe en ny app eller digital løsning, der netop er tilpasset brugeren. 
Vi slutter dagen af med at teste vores løsninger sammen med kunden. 
I løbet af dagen hos TDC får I et unikt indblik i, hvordan vi arbejder med 
brugerinddragelse, innovation og test for at skabe de bedste produkter til 
vores kunder og I vil møde nogle af vores seje kvindelige IT-talenter, der vil 
tage jer med på en tur rundt i TDC Group. 

Vi glæder os til at se jer.

08.30 - 09.00 Fælles velkomst og introduktion til TDC Group 

09.00 - 09.30 Karriereoplæg fra tre kvindelige IT-talenter

09.30 - 10.00 Workshop 1: Hvordan arbejder vi med brugerinddragelse, innovation 
og test i TDC

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 11.30 Vi deler os i to grupper og skiftes til at overvære kundeinterview i vores 
Customer Experience Lab og få rundvisning i TDC

11.30 - 12.00 Frokost

12.00 - 14.00 Workshop 2: Design en app eller anden innovativ IT-løsning

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 15.00 Vi tester vores IT-løsninger

15.00 - 15.30 Evaluring og tak for i dag

DESIGN EN APP MED BRUGEREN I FOKUS 

• Besøg vores instagram  og facebookside og 
undersøg, hvem vi er og hvad vi laver

• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil have 
svar på af vores kvindelige medarbejdere. 
Det kan være tanker om uddannelse, job og 
fremtid

VÆR GODT FORBEREDT

• Vi serverer frokost

DATO
6. oktober 2021

TID
08.30 - 15.30

STED
TDC Groups 
Digital Warehouse, 
Teglholmsgade 1 
København SV.

Girls’ Day in Science arrangeres af Tektanken - Naturvidenskabernes Hus

VIGTIG INFORMATION

https://www.instagram.com/tdc_group/?hl=da
https://www.facebook.com/tdcnet/

