
FREMTIDEN RUNDT PÅ 5 DAGE
Tag din strategi med på inspirationsrejse for at 
udforske nye teknologier og den digitale verden.

1. – 5. OKTOBER 2018

KØBENHAVN – ODENSE – BILLUND – HAMBURG – ROTTERDAM – LONDON

Er du og din virksomhed klar til fremtiden? 
Har du overblikket over, hvad ny teknologi betyder for dine kunder og din forretningsmodel? 
Er jeres strategi stærk nok til at kunne matche udviklingen i en digital verden?

FÅR DU ALLEREDE SVED PÅ PANDEN?  
BARE ROLIG – DER ER HJÆLP PÅ VEJ

Vi hjælper dig med at skabe en bæredygtig strategi i en digital verden med fokus på ny teknologier, nye for-
retningsmodeller og nye måder at arbejde på. 

Tag med Dansk Industri og DareDisrupt på en 5-dages strategi- og inspirationstur ud i fremtiden. Vi starter 
strategibussen i KØBENHAVN og ender i LONDON. I bussen har vi samlet strategiansvarlige fra forskellige 
virksomheder i et unikt fællesskab, hvor vi på en koncentreret uge besøger virksomheder og innovations-
centre i DANMARK, TYSKLAND, HOLLAND og STORBRITANNIEN. 

Du kommer til at udvikle din virksomheds egen strategi samtidig med, at du får et unikt netværk med andre 
strategi ansvarlige, som du kan blive inspireret af. Du får kompetent og udfordrende sparring fra strategikon-
sulenter, teknologi-kyndige transformationseksperter og øvrige deltagere. 

Turen er den del af et 8-ugers forløb med introduktion, strategi- og inspirationstur samt  
implementeringsworkshop.

Undervejs kommer du til at møde nogle af de mest fremtrædende eksperter inden for nye teknologier som 
KUNSTIG INTELLIGENS (AI), VIRTUAL OG AUGMENTED REALITY, BIOTECH, BLOCKCHAIN, 3D PRINT 
og ROBOTTEKNOLOGI, som giver dig en indsigt i og et overblik over de afgørende teknologier og hvilken 
påvirkning de har på fremtidens vindere.

På turen besøger vi inspirerende virksomheder, der allerede anvender ny teknologi i deres produktion, i 
deres produkt/serviceudvikling, i deres finansieringskanaler og kommunikation med kunderne. Vi har i 
alt ni spændende stop undervejs, så du kan få din virksomhedsstrategi klar til fremtiden og vi kan næsten 
garantere dig, at I vil få ideer, du ellers ikke ville have fået.

Vil du også med? Så skynd dig at tilmelde dig turen inden den bliver udsolgt.
Læs mere på di.dk/fremtidenrundt

http://di.dk/fremtidenrundt
http://di.dk/fremtidenrundt
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BESØG:

ANDERS HVID: Grundlægger af Dare-
Disrupt og ekspert i disruption som et 
strategisk værktøj, overblik over nye 
teknologier og eksponentielle organi-
sationer. 

SUSANNE ODGAARD: Førende tæn-
ker i fremtidens ledelse, eksponen-
tielle forretningsmodeller og hvordan 
man skaber et massivt transforme-
rende formål. 

BRITT WRAY: Førende ekspert i Bio-
tech, etik, CRISPR, & Genetic Rescue. 

EKSPERTER, SPARRINGSPARTNERE  
OG FACILITATORER:

THOMAS TERNEY: Ekspert i kunstig 
intelligens, digital udvikling, og har 
ledet digitale strategi- og innovations-
teams inden for biotech. 

JENS HARSAAE: Dedikeret ekspert i 
fremtidens strategi og ledelse, profes-
sionel bestyrelsesformand/medlem 
hos bl.a. IIH Nordic, Lumino.IO, 
Abacus Medicine, Peter Justesen og 
LanguageWire. 

THOMAS SKELBO: Særdeles erfaren 
lederudvikler med fokus på ledelses-
psykologi og forandringsledelse. 


