DIGITAL
VÆKST
FRA BUZZWORD TIL BUSINESS
Business Region North Denmark inviterer nordjyske virksomheder
til tre spændende konferencer om digitalisering og det store vækstpotentiale i erhvervslivet i Nordjylland.
31. januar 2018, Messecenter Vesthimmerland, Aars
Tidligere afholdte konferencer:
26. oktober 2017, Kattegat Silo, Frederikshavn
9. november 2017, Aalborg Universitet, Aalborg

Udnyt din virksomheds digitale muligheder
– bliv en af morgendagens digitale vindere
Er du optaget af at udnytte de digitale og teknologiske potentialer til at drive
en mere effektiv forretning? Har du behov for at få afmystificeret buzzwords
som Industri 4.0, Smart Production og Big Data. Så er konferencerækken
Digital Vækst – fra Buzzword til Business din mulighed for, at blive klogere
på, hvordan digitaliseringen har betydning for dig og din virksomhed.
Konferencerækken stiller skarpt på, hvordan digitalisering lige nu skaber
muligheder for nye typer virksomheder, men dermed også udfordrer den
måde, hvorpå vi driver og forstår virksomheder i dag. Få indblik i hvordan
andre virksomheder har grebet det an og få mulighed for at møde og tale
med fagpersoner fra klynger, erhvervsfremmesystem og andre aktører om
hvordan du kan komme videre med digitalisering og vækst i din virksomhed.
Hos Business Region North Denmark er vi ikke i tvivl: Formår din virksomhed,
at udnytte de teknologiske muligheder, bliver din virksomhed blandt morgendagens digitale vindere.

Forløb for konferencerne
Konferencerækken starter med skarpe oplæg fra spændende virksomheder
og foredragsholdere, der blandt meget andet fokuserer på, hvad digitalisering
er og hvordan digitalisering har betydning for din virksomhed. Du vil få et
indblik i de tendenser, som vi fremadrettet kommer til at se indenfor området og
høre inspirerende indlæg fra nordjyske virksomheder om deres vej til digital
omstilling.
Efterfølgende får du mulighed for at melde dig til specialiserede workshops,
hvor vores foredragsholdere og værter indenfor specialiserede områder og
brancher vil stille skarpt på, hvordan vi bedst forstår og leder digitaliseringsprocesser i fremtiden. De enkelte workshops kører af 2 omgange, så du efter
frokost har mulighed for at tilgå en ny workshop og blive inspireret på et
andet specialiseret område.
I forlængelse heraf kan du tilgå det, som vi har valgt at kalde Open Space,
hvor du får mulighed for at møde en række aktører og få sparring og inspiration til dit næste skridt i retning af nye digitaliseringseventyr.
Du kan vælge at deltage i én eller flere konferencer. Konferencerne afholdes
i Frederikshavn, Aalborg og Aars. Det er gratis at deltage i konferencerne.
Dog vil der være et no-show gebyr på 500 kr.

Har du spørgsmål?
Kontakt Business Region North Denmark, hvis
du har spørgsmål angående konferencerækken
Digital Vækst – fra Buzzword til Business.
Business Region North Denmark
Tlf. 30 32 52 24
E-mail: h.kistrup@rn.dk
Web: www.businessregionnorthdenmark.dk

3. konference: Digital Vækst - Aars
31. januar 2018, Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars

08.00

Registrering og morgenbrød

08.30

Velkommen på vegne af BRN og ErhvervsForum
v. Franz Cuculiza, ErhvervsForum BRN

08.40

Digitale forretningsmodeller

09.10

Digitalisering og afmystificering af buzzwords

09.40

Pause

09.50

Internet of Things (IoT) er ikke kun et buzzword

10.20

Open Space: Kom i gang med digitalisering nu

Klik her for tilmelding
til den 3. konference

v. Christian Nielsen, forsker, Business Model Design Center, Aalborg Universitet
Business Model Design Center arbejder med forretningsmodeller i teori og praksis og en stor del af forskningen udføres med
virksomheder og offentlige organisationer. Hør deres bud på digitaliseringens muligheder for virksomhederne.

v. Ole Madsen, professor, Institut for Materialer og Produktion, Aalborg Universitet
Industri 4.0, digitalisering, Smart Production og Big Data er bare nogle af de mange buzzwords som vi møder.
Spørgsmålet er hvad disse ord betyder og hvordan kan jeg bruge dette i min virksomhed?

v. Simon Johansen, Senior Director, Lyngsoe Systems
Gennem digitalisering af processer og produkter kan der opnås effektiviseringer og skabes konkurrencemæssige fordele.
Få eksempler på hvordan både offentlige og private virksomheder har opnået fordele gennem IoT projekter.

Udforsk vores vidensplatform, hvor en lang række aktører står klar til at give dig inspiration til hvordan du kan komme i gang
med digitalisering og dermed skabe digital vækst i din forretning.

10.50

Virksomhedsbesøg:
Lyngsoe Systems

Digitalisering i
energibranchen

Finansiering af
digitaliseringsløsninger

Få en unik mulighed for at komme
på en spændende inspirationsrundtur
på virksomheden.

v. Preben Birr-Pedersen,
cluster manager, House of Energy
Få bud på hvordan man kan arbejde
med digitalisering og hvilke tendenser
vi ser lige nu indenfor energibranchen.

Hør hvordan virksomheden Simpli,
Nordjysk Lånfond og Væksthus Nordjylland binder digitaliseringsløsninger
sammen med finansieringskilder og
skaber forudsætning for, at det lykkes.

v. Torben Dahl,
manager software, Soft & Teknik
Hør om virksomhedens samarbejde
med Frederikshavn Boligforening om
produkter til styring af boliger.

v. Jens Sloma Isbak,
direktør, Simpli
v. Poul Kvist,
seniorkonsulent, Nordjysk Lånefond
v. Michael Rieland Sørensen,
vækstkonsulent, Væksthus Nordjylland

11.50

12.45

Frokost og Open Space fortsat

Virksomhedsbesøg:
Lyngsoe Systems

Digitalisering i
energibranchen

Finansiering af
digitaliseringsløsninger

Få en unik mulighed for at komme
på en spændende inspirationsrundtur
på virksomheden.

v. Preben Birr-Pedersen,
cluster manager, House of Energy
Få bud på hvordan man kan arbejde
med digitalisering og hvilke tendenser
vi ser lige nu indenfor energibranchen.

Hør hvordan virksomheden Simpli,
Nordjysk Lånfond og Væksthus Nordjylland binder digitaliseringsløsninger
sammen med finansieringskilder og
skaber forudsætning for, at det lykkes.

v. Torben Dahl,
manager software, Soft & Teknik
Hør om virksomhedens samarbejde
med Frederikshavn Boligforening om
produkter til styring af boliger.

v. Jens Sloma Isbak,
direktør, Simpli
v. Poul Kvist,
seniorkonsulent, Nordjysk Lånefond
v. Michael Rieland Sørensen,
vækstkonsulent, Væksthus Nordjylland

13.45

Afslutning og tak for i dag

