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Ansøgningsvejledning til Den Danske Supply Chain Pris 2023 

Introduktion 

Den danske Supply Chain pris har været uddelt 28 gange over de sidste 29 år kun afbrudt af en af de store Supply Chain disruptions; 
COVID.  

I år genoptages prisen og bliver uddelt 25. maj på Den Danske Supply Chain konference. Prisen bliver i år uddelt til en virksomhed, 
som har startet eller gennemført et Supply Chain initiativ med henblik på at styrke virksomheden inden for eksempelvis sustainability, 

resilience og risk management eller digitalisering og automatisering.  

Start-ups, store, mellemstore og mindre virksomheder fra alle typer brancher opfordres til at indsende en ansøgning. 

Nedenfor ses væsentlige datoer for ansøgning og uddeling af prisen: 

På baggrund af de modtagne ansøgninger udvælger dommerkomiteen tre virksomheder, der går videre til den endelige afgørelse, som 
finder sted på selve konferencen.

Dommerkomiteen vil bestå af personer fra den akademiske verden samt industrien. 

De udvalgte virksomheder præsenterer deres Supply Chain initiativ for deltagerne på konferencen. Præsentationen må ikke overstige 15 
minutter og må kun fremføres af virksomhedens egne ansatte. Præsentationen foregår på engelsk. De tre kandidater offentliggøres inden 
konferencen afholdes. 

Kriterie for ansøgning 

• Et Supply Chain initiativ med henblik på at styrke virksomheden indenfor eksempelvis sustainability1,2, resilience
og risk management3,4 eller digitalisering og automatisering5,6 

• Supply Chain initiativet skal være gennemført eller igangsat i perioden ml. januar 2021 til februar 2023 

Vinderen 

Hvem der bliver vinder af Den Danske Supply Chain Pris 2023 afgøres af deltagerne på Den Danske Supply Chain Konference d. 25. maj 
2023 på CBS, Frederiksberg. Prisvinderen skal være indstillet på medvirke til en artikel til magasinet effektivitet. 

1 From linear to circular: The future of pharma? The Novo Nordisk ReturPen™ Project 

2 Brug af bæredygtig teknologi som katalysator for cirkulær økonomi 

3 Resiliens på Solvang Maskinfabrik 

4 Fremstillings -virksomheder – outsourcing & offshoring trends 

5 Hvorfor er det så svært at digitalisere S&OP-processen? 

6 Unpacking challenges of managing a blockchain-based platform ecosystem for industry -wide adoption

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffektivitet.dk%2Fmagasin%2Fbaeredygtighed-og-cirkulaer%2Ffrom-linear-to-circular-the-future-of-pharma-the-novo-nordisk-returpen-project%2F&data=05%7C01%7Cbg.om%40cbs.dk%7C615c9d8498864feadfbd08db199a58f5%7C875c414e5d004cdbb77adeae5d6ab201%7C0%7C0%7C638131922923104192%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cAstUGv6LxB%2FYrqYdD05VvwhsWFuGcENTajVaRnQvhY%3D&reserved=0
https://effektivitet.dk/magasin/brug-af-baeredygtig-teknologi-som-katalysator-for-cirkulaer-oekonomi/
https://effektivitet.dk/magasin/supply-chains-og-globale-strukturer/resiliens-paa-solvang-maskinfabrik/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feffektivitet.dk%2Fmagasin%2Foutsourcing-og-offshoring%2Ffremstillings-virksomheder-outsourcing-offshoring-trends%2F&data=05%7C01%7Cbg.om%40cbs.dk%7C615c9d8498864feadfbd08db199a58f5%7C875c414e5d004cdbb77adeae5d6ab201%7C0%7C0%7C638131922922948019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bm7TesLlzHS7HbtW9GMadpoYZ4xbRsPNJDD444AeQV0%3D&reserved=0
https://effektivitet.dk/magasin/hvorfor-er-det-saa-svaert-at-digitalisere-sop-processen/
https://effektivitet.dk/magasin/ledelse-laering-mennesker-og-faellesskaber/unpacking-challenges-of-managing-a-blockchain-based-platform-ecosystem-for-industry-wide-adoption/
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Ansøgning 

Sidst i dette dokument findes de informationer, ansøgningen til Supply Chain Prisen skal indeholde. Ansøgningen skal så vidt muligt 
indeholde alle informationerne. Er der data, det er svært at fremskaffe, kan disse estimeres/tilnærmes. I så fald bedes I angive, at det 
er estimerede data, der er anvendt. 

Ansøgningen sendes til: info@effektivitet.dk.  
Sidste frist for ansøgning er d. 7. april 2023. 
Vi glæder os til at modtage jeres ansøgning. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: info@effektivitet.dk 

 

 
Med venlig hilsen 

Den Danske Supply Chain Pris  

mailto:info@effektivitet.dk
mailto:info@effektivitet.dk
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Ansøgningsindhold 

Ansøgningen skal så vidt muligt indeholde alle informationerne. Er der data, det er svært at fremskaffe, kan disse estimeres/tilnærmes. I 
så fald bedes I angive, at det er estimerede data, der er anvendt. 

Omdrejningspunktet for ansøgningen skal være et Supply Chain initiativ, der er igangsat med henblik på at styrke virksomheden 
indenfor eksempelvis sustainability, resilience og risk management eller digitalisering og automatisering. Supply Chain initiativet skal 
være gennemført eller igangsat i perioden ml. januar 2021 til februar 2023. 

Udformning af ansøgningen 

• Omfang: Op til 5 sider (A4) inkl. illustrationer 

• Format: Word, PowerPoint eller PDF 

• Sprog: Dansk eller engelsk 

• Brug gerne illustrationer 

• Materialet skal kunne læses uden bilag 

Ansøgningens indhold 

Basis information 

• Virksomhedsnavn 

• Kontaktperson 

• Stilling 

• Adresse 

• Telefonnummer 

• E-mail 

Introduktion af virksomheden 

• Kort beskrivelse af hvorfor virksomheden skal modtage årets Danske Supply Chain Pris 

• En kort beskrivelse af jeres Supply Chain kompleksitet 

• Karakteristik af det marked virksomheden befinder sig på og de vigtigste konkurrenceparametre 

• Udfyld nedenstående skema 

Nøgletal 2022 2021 2020 

Omsætning    

Antal medarbejdere    

Estimeret logistikomkostning (% af omsætning)    

Antal fabrikker    

Antal lagre    

Antal leverandører    

 

Præsentation af Supply Chain initiativ 

• Kort beskrivelse af Supply Chain initiativet 

• Beskrivelse af hvad motivation og baggrund for iværksættelse af initiativet har været 

• Beskrivelse af hvilke udfordringer initiativet afhjælper samt opnåede resultater herunder: 

o kvantitative resultater såsom service level mod kunder, service level fra leverandører, lead time, omkostning, Co2e, 

compliance etc. 

o kvalitative resultater såsom reduktion af kompleksitet, risk exposure, øget resilience etc. 

• Beskriv løsningselementer; metoder, processer, systemer og principper der har været anvendt i forbindelse med opnåede 

resultater 

• Hvad har været de væsentligste barrierer for at opnå resultaterne? 

• Hvordan har medarbejderne været involveret i opnåelse af resultaterne? 

• Hvilke erfaringer kan andre lære af jeres proces? 




