Mød nogle af de største
navne inden for iværksætteri,
forretningsudvikling og strategi
I samarbejde med det anerkendte og globale business forum Thinkers50,
inviteres du til at møde nogle af nutidens største navne inden for
iværksætteri, forretningsudvikling, innovation og strategi.

VE STR E STATI O N S V E J 7, 5 0 0 0 O D EN SE C
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige

Inspiration fra øverste hylde
Vi åbner dørene til en inspirerende eftermiddag og aften, fyldt med
spændende foredrag og konkrete erfaringer. Du får rig mulighed for at
netværke med ligesindede. Vi slutter af med at byde på lidt uformel mad og
drikke.

Tid:
Sted:
Agenda:
13:45 14:15
14:15 15:00
15:00 15:15
15:15 16:15
16:15 17:15
17:15 17:30
17:30 18:30
18:30 20:00

25. september kl. 13:45
Nordea, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C
Velkommen v. Peter Rahbæk Juel, borgmester Odense
Kommune & Bjørn Bøje Jensen, bankdirektør i Nordea
Tania de Jong (AUS), Thinker50
Pause
Stuart Crainer & Des Dearlove, Thinkers50
Nordea SPRING v. Accelerace, SPRING og Jacob Faber, Head
of Startup & Growth unit i Nordea
Pause
Esben Østergaard, CTO samt medstifter af Universal Robots
Netværk og let aftensmad

Tania de Jong er en af Australiens mest succesfulde kvindelige iværksættere.
Hun har startet 5 virksomheder og 2 velgørende organisationer. Hun fortæller
om evnen til at skabe kreativitet i virksomheder, nye forretningsmodeller hvor
forretning og samfund går hånd i hånd.
Stuart Crainer og Des Dearlove er grundlæggere af Thinkers50.
Herudover er de begge anerkendte eksperter indenfor ledelse, strategi og
forretningsudvikling. De fortæller om deres nye bog, Innovation@work, der
er skrevet i samarbejde med Fujitsu Open Innovation Gateway.
Esben Østergaard er CTO og medstifter ad Universalt Robots. Esben var med
til at skabe grundlaget for genopfindelsen af industrielle robotter og han vil
fortælle om sin rejse med Universal Robots.
Vi håber at se dig.
Deadline for tilmelding er 19. september. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet
Tilmed dig via linket:
http://www.conferencemanager.dk/Thinkers50Odense

