PARA-HUB 2018
9. februar 2018
Vær med når Vejle Kommune i samarbejde med Parasport Danmark, DIF Idrættens innovationslab, MarselisborgCentret
og Teknologi i Praksis inviterer til PARA-HUB 2018 den 9. februar i DGI Huset Vejle.
PARA-HUB 2018 stiller skarpt på innovation, viden og erhverv indenfor Parasporten. Som deltager vil du på dagen få en
unik indsigt i de nyeste teknologier, leverandører, tendenser, forskning, innovation, og fremtiden for Parasporten i
Danmark. Derudover vil PARA-HUB 2018 konferencen være et samlingspunkt for aktører, vidensinstitutioner,
kommuner, regioner og erhverv med interesse i Parasport. PARA-HUB 2018 består af en konference, et messeområde,
parasportsaktiviteter og et inspirationsseminar.
PARA-HUB 2018 - Konference:
På Konferencen vil du kunne opleve 4 inspirerende og informative oplæg, som har hver deres indgangsvinkel til arbejdet
med Parasport.
Deltagelse i konferencen kræver tilmelding.
PARA-HUB 2018 - Messe:
På Messeområdet vil du kunne opleve innovative produkter, som er med til at skabe de bedste forudsætninger for
Parasportsudøverne. Mød udviklerne, forhandlerne og specialisterne som arbejder med træning, rehabilitering,
proteser og sportskørestole.
PARA-HUB 2018 - Aktivitetsområde:
På aktivitetsområdet vil du kunne opleve forskellige former for Parasport. Du får blandt andet mulighed for at prøve elhockey, kørestolsbasket og RaceRunning.
Inspirationsseminar om innovation og forretningsudvikling indenfor events
Sportsevent kan være en stærkt ramme for innovation, og derfor ønsker vi at invitere dig med bag scene, så vi i
fællesskab kan udvikle ekstraordinære events i Vejle – og vækst i bundlinjen.
Læs mere om inspirationsseminaret her: https://tilmeld.vejle.dk/569/
Deltagelse i inspirationsseminaret kræver tilmelding.
Sted: DGI Huset Vejle, Willy Sørensens Plads 5 DK-7100 Vejle.
Pris: Deltagelse i PARA-HUB 2018 vil være gratis.
Forplejning: Der vil ved deltagelse i konferencen være inkluderet frokost.
Tilmelding: Deltagelse i konference eller inspirationsseminar kræver tilmelding. Tilmeldingen skal ske inden d. 1.
februar via dette link:
PARA-HUB 2018 Konference: https://tilmeld.vejle.dk/568
Inspirationsseminar: https://tilmeld.vejle.dk/569/

Yderligere information om udstillere, parkeringsbillet, henvisninger og kort over faciliteterne vil løbende blive
opdateret, og vil kunne findes nederst på tilmeldingssiden.

Program:
Aktivitets- og messeområdet vil være åben for alle fra 09.15 til 14.00.
PARA-HUB 2018 - Konference program:
Konferencier: Jan S. Johansen, Områdechef MarselisborgCentret og Bestyrelsesmedlem Parasport Danmark
0900- 0915

Velkomst v. Viceborgmester, Dan Arnløv Jørgensen, Formand for Kultur og Idrætsudvalget i Vejle
Kommune.

0930 - 1030

Rundvisning i aktivitets- og messeområdet
Guidede rundvisninger på PARA-HUB 2018 aktivitets- og messeområde.

1030 - 1100

Pause
+ Mulighed for at deltage i aktivitets- og messeområdet.

1100 - 1130

Udvikling af muligheder
v. Christian Gammelgaard, Wolturnus (Konferencesal).

1130 - 1200

Partnerskaber mellem parasport og erhvervsliv nationalt og internationalt gennem de seneste 10
år
v. John Petersson, næstformand for Parasport Danmark (Konferencesal).

1200 - 1300

Frokost
+ Mulighed for at deltage i aktivitets- og messeområdet.

1300 - 1330

Udvikling, Viden og Teknologi
v. John Paulin Hansen, Professor hos Danmarks Tekniske Universitet. (Konferencesal).

1330 - 1400

Pressalit som hovedsponsor og Sports Academy indenfor Parasport - hvorfor og hvordan?

1400 – 1410

Afslutning af PARA-HUB 2018 Konference
+ Kort pause

1410 – 1530

Inspirationsseminar om innovation og forretningsudvikling indenfor events

1530 – 1600

Afslutning
v. Morten Damgaard, Erhvervschef i Vejle Kommune.

v. Dan Boyter, Bestyrelsesmedlem hos Pressalit & Formand for Det Centrale Handicapråd
(Konferencesal).

