FUTURE FLIGHT SEMINAR
5 ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION
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VITUS BERING INNOVATION PARK
flyver med Horsens ind i fremtiden...
Det er med stor glæde, at kunne invitere til Vitus Bering
Innovation Parks 5 års jubilæum.

MANDAG DEN 2. MARTS 2015 KL. 13.30-16.30
- med fokus på fremtidens vækstpotentiale i Horsens!
I anledning af VitusBerings 5 års jubilæum, inviterer
vi alle til åbent hus samt Future Flight seminar om
fremtidens teknologi, innovation, forretningsudvikling
og iværksætteri.

FUTURE FLIGHT SEMINAR/JUBILÆUMSRECEPTION:
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 14.15
Kl. 14.45
Kl. 15.15
Kl. 16.00

Kl. 16.30

Check-in i Atriumgården
Velkomst v/ VitusBering
og borgmester i Horsens Peter Sørensen
Indlæg v/ Christiane Vejlø
“Den teknologiske fremtid”
Flight Café og mulighed for at netværke
Indlæg v/Henrik Stiesdal
“Fra idé til industri”
Rundvisning i Udviklingshuset og Idéværkstedet, med mulighed for at møde parkens
beboere og se de mange aktiviteter og
muligheder, parken byder på.
Check-out/tak for i dag

Innovations- og udviklingsstande kan besøges hele
eftermiddagen i VitusBering - kom og bliv inspireret på
innovation og få en god netværkseftermiddag...
Tilmelding senest torsdag den 26. februar 2015 på
www.vbipark.dk eller klik her!
Vi glæder os meget til dagen!
Med venlig hilsen
VitusBering Innovation Park
Ulla Sparre
Direktør

VIND EN FLIGHT
Vi trækker lod blandt
gæsterne om en
ballon-tur over
Midtjylland

Elektronista redaktør, radiovært og digital trendanalytiker Christiane Vejlø er en motiverende
foredragsholder, medieekspert, moderator og
paneldeltager. Christiane taler passioneret inden
for emnerne; digital kultur og adfærd, den digitale
bruger, mobile platforme og teknologisk innovation.

Vindpionér Henrik Stiesdals bedste idé ændrede
dansk vindmølleindustri radikalt. Han har været
med hele vejen fra iværksætter til udviklingen af
vindenergi som betydelig dansk industri. Henrik deler sine erfaringer - og har markante bud på, hvad
det kræver for at en ide bliver til reel udvikling.

