FUTURE FLIGHT SEMINAR
Digitalisering og innovation
Hvordan bruger du aktivt data og digitalisering til at
styrke din virksomhed – også selvom du ikke sælger et
højteknologisk produkt?
Torsdag den 3. maj stiller årets Future Flight Seminar
skarpt på innovation, nye teknologier og nye forretningsmodeller. Dagens oplægsholdere har været
igennem udviklingen, og de deler deres konkrete
erfaringer – samtidig giver de bud på, hvad næste
skridt er.

Program
14.30 Ankomst og kaffevogn
14.45 Velkomst ved direktør Ulla Sparre, Vitus Bering
Innovation Park - et kig på TECH og Horsens
15.00 From kitchen table to SuperBusiness
Fraser Doherty MBE, stifter af SuperJam og
medstifter af Beer52, fortæller om sine egne
startups og om hvordan digitale forretningsmodeller kan skabe succes for ikke-teknologiske
produkter.
15.45 Pause og netværk

Fraser Doherty
Allerede som 14 årig begyndte Fraser Doherty at opbygge
sit imperium, og da han fyldte 16 år, solgte han marmelade
til en af Storbritanniens største dagligvarekæder, Waitrose.
Siden da har den unge iværksætter, foredragsholder og
forfatter blandt andet startet ølklubben Beer52, som har udviklet sig til en af de største onlineforhandlere af specialøl.
I dag er Fraser Doherty en af Storbritanniens mest succesfulde og respekterede iværksættere. På Future Flight
Seminar fortæller han historien bag sin succes - og hvordan
man skaber overbevisende indhold og engagement med
sine kunder. Fraser blev sidste år kåret som en af Forbes ”30
under 30”.

16.00 roboME - the guy who never sleeps
Thomas Nørmark, director i itelligence Transformation Lab, fortæller hvordan han har skabt
sin egen digitale klon, roboME, som i fremtiden
skal varetage en lang række af hans opgaver.
16.45 Opsamling og afslutning
17.00 Tak for denne gang
Det er GRATIS at deltage. Tilmeld dig SENEST tirsdag
den 1. maj 2018. TILMELDING SKER HER. Der er et
no-show gebyr på 250 kr. Billetter tildeles efter først-tilmølle-princippet.
			
Det sker torsdag d. 3. maj 2018 i
			
Vitus Bering Innovation Park
			
Chr. M. Østergaards Vej 4a
			8700 Horsens

Thomas Nørmark
Automatisering, kunstig intelligens og machine learning
er teknologier, der kommer til at ændre vores liv, men
hvordan? Hvor radikalt vil det ændre det arbejdsmarked,
vi kender i dag? Og hvilke kompetencer får vi brug for?
Thomas Nørmark er en kendt tech-ekspert, som har
skabt sin digitale assistent, roboME, baseret på AI,
machine learning og chatbot teknologi. Som direktør
i itelligence beskæftiger Thomas sig til daglig med en
god blanding af implementering, produktudvikling,
innovation og ledelse. Kom og hør hans bud på, hvordan teknologien vil forme vores fremtidige arbejdsliv.

