Tommy Ahlers

MF, iværksætter, investor og tidligere
uddannelses- og forskningsminister

Mød den politiske iværksætter, investor og tidligere Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers dels som hovedtaler
til åbningen og herefter som deltager i ikke mindre end to
paneldebatter. Den første med udgangspunkt i ’AI og innovation’
og den efterfølgende debat har ’Iværksætteri og vækst’ som
omdrejningspunkt.

Velkommen til Innovationsfestival
i Dandy Business Park
kl. 10.00

Velkomst i cirkusteltet

v/ Steen Bagger-Sørensen
Ejer og bestyrelsesformand for Bagger-Sørensen & Co.

kl. 10.15

Åbningstale i cirkusteltet

kl. 11.0015.00

Foredrag, oplæg, paneldebatter og workshops
i Dandy Business Park

v/Tommy Ahlers - en tale med udgangspunkt i innovation,
iværksætteri og digitalisering

Se dine mange muligheder på de næste sider

Anders Morgenthaler

Humoristisk filminstruktør, tv-vært, forfatter og foredragsholder med fokus på klimabevidsthed og samfundsnormer

Morgenthaler er en mand med mange talenter, som har lavet alt
lige fra tv-udsendelser og film til bøger og tegninger. Anders blev for
alvor kendt i forbindelse med den satiriske og humoristiske tegneog tv-serie, Wulffmorgenthaler. Her underholdes med skæve figurer
og skildringer af samfundet, hvorfor Anders også markerer sig som
en markant samfundsdebattør.

kl. 15.00

Frelst? Foredrag i cirkusteltet

v/Anders Morgenthaler, forfatter, foredragsholder og debattør
Anders har lagt sit forbrug, sine madvaner og sine transportvaner om, så klimabelastningen
er så lille som mulig. Nu påstår han endda, at han ikke oplever det som et absolut sammenbrud af sin livskvalitet, og at det ikke er så svært, som man skulle tro! Hvis du synes det
lyder frelst, vil du kun blive bekræftet.

kl. 15.45

Første spadestik til AI Innovation House
i cirkusteltet
Vær med, når vi tager første spadestik til AI Innovation
House – et AI-fyrtårn – en neutral innovationslegeplads,
som vil bringe viden om digitalisering og kunstig intelligens ned i øjenhøjde og omsætte denne til konkrete
løsninger og bidrage til øget vækst for danske virksomheder. AI Innovation House bliver på ca. 5.000 m2 med
plads til 200 vidensmedarbejdere samt 5.000 besøgende
p.a. Åbning forventes ultimo 2020.
Taler ved:
Kim Søgaard Kristensen, INSERO
Christian Hannibal, Dansk Industri

Kim Søgaard Kristensen
INSERO

Christian Hannibal
Dansk Industri

Jørgen Mads Clausen
DANFOSS

Jens Ejner Christensen
Borgmester i
Vejle Kommune

AI FYRTÅRN

Jørgen Mads Clausen, DANFOSS
Jens Ejner Christensen, Borgmester i Vejle Kommune

kl. 16.15

Netværk og musik ved Sloth’s orkester

kl. 17.30

Tak for i dag

Dandy Business Park, Lysholt Allé 3-11, 7100 Vejle

Program – Foredrag, oplæg, paneldebatter og workshops
TELT
1
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11.00-11.30

11.35-12.05

12.10-12.40

12.45-13.15

13.20-13.50

13.55-14.25

14.30-15.00

Lærke Dahl Klausen, CLEAN
Få støtte til udvikling
af cirkulære byggeløsninger
Din løsning kan fx dreje sig om
cirkulære principper og metoder,
udvikling og design af cirkulære
økonomiske koncepter eller teknologiske løsninger til nedrivnings- og
byggeprocesser. Vigtigst er det,
at din løsning kan medvirke til at
skabe et positivt og varigt aftryk på
byggesektoren

Pia Jakobsgaard-Iversen,
Markedsdirektør, Rambøll
Vil vi betale mere for
en grøn løsning?
Er det i orden at billetprisen
stiger, hvis den kollektive trafik er
CO2-neutral? Rambøll har spurgt
4.700 borgere i Danmark om
deres holdning til bæredygtighed,
forbrugeradfærd og om hvorhen de
synes, regningen skal sendes.

Paneldebat Rambøll
Sådan skaber vi mere
bæredygtige byer
Danskerne ønsker sig mere
bæredygtige byer – energieffektive
offentlige bygninger, der benytter
grøn energi, klimasikring og ren
luft i gaderne. Hvordan kan vi
opfylde det ønske?
I panelet:
Lotte Thøgersen, VIA
Michael Sloth, Teknisk Direktør,
Vejle Kommune
Per Sørensen, Elforsyningschef
TREFOR El-net

Stefan Seide Lorenzen og
Magnus Dahl Larsen, Dalux
AR direkte i lommen
på byggepladsen
Kom og se, hvordan vi som de
første bragte Augmented Reality
(AR) til byggepladser i hele verden
– os så endda på en smartphone.
Fra lommen styres byggeprojekters
informationsstrøm brugervenligt
gennem alle faser.

Lillian Katrine Kofod, Vent2U
Højere performance
med frisk luft
Det giver god mening at have et
godt og sundt indeklima på arbejdspladsen, i skolen og i hjemmet.
Med personlig luft fokuseres på et
funktionelt indeklima med øje for
energiøkonomi. Vent2U har udviklet
en mere fleksibel systemløsning,
der leder luft frem til dig, inden
nogen andre bruger den.

Mikkel Laurberg, Sales Manager,
Dalux
Facility & Asset Management i 2D og 3D
Her bliver du præsenteret for
Danmarks mest anvendte Facility
Management system. Løsningen
bruges i dag bl.a. af COOP, Politiet,
Fitness World, Vejle Kommune og
Bygningsstyrelsen. Mød en digital
helpdesk baseret på QR koder og
oplev, hvordan alle informationer
fra byggeriet kan genbruges i
driften af en bygning.

Niclas Scott Bentsen, ph.d.
Professor, Københavns Universitet
Ja tak til mere træ i
byggeriet
Vores klima vil takke os, hvis vi i
langt højere grad går over til at
benytte træ i byggeriet i fremtiden.
Få mere at vide om, hvordan vi
bedst udnytter ressourcerne, når vi
bygger nyt.

Paneldebat
AI og innovation
– hvordan skaber vi de bedste
rammer for digitalisering og
kunstigintelligens i Danmark

Niels Mørk, CIO, Smukfest og Simon
Anker Christiansen, Automation
Lead, IBM
Få et kig ind i den
digitale bøgeskov
I samarbejde med IBM har
Smukfest skabt en innovativ digital
legeplads, som har bragt AI og Data
Science i spil på helt nye måder - og
som giver festivalens gæster en
endnu bedre festivaloplevelse.

Alis Hemmingsen og Lars Krogh,
Optilon
Den digitalt parate
forsyningskæde
En digital Supply Chain er i dag et
afgørende konkurrenceparameter.
Kom og hør hvordan man ved hjælp
af de rigtige teknologier, herunder
kunstig intelligens, kan skabe en
forsyningskæde, der er digitalt
parat

Jens Hammerich, CTO, Mobile
People/Pedab
Sådan får du Smart
Building Management
med IoT
Internet of Things-teknologi (IoT)
gør hverdagens elektroniske eller
mekaniske apparater intelligente
og kommunikative, så de kan
opsamle data, der bliver omsat til
værdifuld viden for forbrugeren
eller virksomheden. Hør hvordan du
på en enkelt måde kan kombinere
trådløse sensorer, hvilket gør systemet velegnet til både nybyggeri og
eftermontering.

Jesper Holm, MIQ
AI med udgangspunkt
i dig
Oplev hvordan avanceret AI er i
stand til at skabe en dynamisk
og brugertilpasset oplevelse. Det
sker blandt andet ud fra dialog og
ansigtsanalyse. Den gode oplevelse
kommer først, når teknologien
tager udgangspunkt i brugeren.

Anders Quitzau,
Innovation Executive - IBM Watson
AI accelereret
innovation
Innovation har været på agendaen
i mange år, men eksekveringen
har oftest ikke stået mål med
ambitionerne. Digitalisering, IoT,
big data og AI giver imidlertid helt
nye muligheder. Her præsenteres
konkrete danske og udenlandske
eksempler på innovative cases - og
vi udpeger nogle af faldgruberne.

Ivan Brandslund, Professor,
Sygehus Lillebælt og Morten Krogh
Danielsen, Director, SAS Institute
Overtager robotterne
dit sygehus?
Mulighederne er mange, når vi
taler om brug af kunstig intelligens
indenfor sundhedsvæsenet. Hør
konkrete eksempler og cases
fra Sygehus Lillebælt og Region
Syddanmark.

Lars Elmvang, Fischer Lighting
Innovation fordi
markedet kalder på
andre løsninger
Hvordan transformeres affald i
form af gamle lamper til nye designerlamper? Hør hvordan Fischer
Lighting har grebet processen an
I panelet:
fra start til slut, og hvordan det
Tommy Ahlers, MF m.m.
har resulteret i en færdig løsning,
Nicolai Hansen, Danmarks Erhvervssom blandt andet vandt prisen ”Det
fremmebestyrelse
bæredygtige Element” på Building
Jacob Christian Nielsen,
Green sidste år.
Direktør Erhvervshus Sydjylland
Michael Mortensen, stifter af CASA

Steen Kramer Jensen, PP Power
Portable Power to the
People
Hør historien om manden, der
forlod sin faste løn for at blive
iværksætter med ”Peoples Portable
Power”, der arbejder i Afrika. Flere
gange om året rejser han til Tanzania og Kenya for at få strøm ud i de
kroge af landet, hvor el-ledningerne
ikke når ud.

Ivan Tyrsted, Tyrsted Management,
Suna Løwe Nielsen, SDU og
Erhvervshus Syddanmark
Forstå kunderne, og
udvikl forretningen
ReThink projektet har hjulpet
topledelsen med at gentænke og
udvikle virksomhederne. Utraditionelt har projektet taget design- og
samarbejdsmetoder i brug til dette
formål. Kom, og hør, hvordan du
få nye idéer og perspektiver på
forretningsudvikling.

Karl Andreassen, Green Energy
Scandinavia, solarbus.pro
Når bussen reducerer
CO2-udslippet
En investering i solceller kan
spare et busselskab for mellem
1.000 og 2.000 liter diesel årligt
pr. bus, fordi generatoren bliver
aflastet. Håndværkeren kan få
strøm på stedet og campisten bliver
selvforsynende. Hør om rejsen fra
en traditionel solcelle-tankegang til
en verden af fleksible solceller.

Bernd Larsen Linde, LEGO
Creative Play Lab
Innovation inside and outside the
box. Hør hvordan man hos LEGO
deler den læring, man tilegner sig
med innovation i forskellige faser.

I panelet:
Tommy Ahlers, MF m.m.
Christian Hannibal, Dansk Industri
Anders Quitzau, IBM,
Jacob Knobel, serie-iværksætter
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Steen Kramer Jensen, PP Power og
Niels Arne Mikkelsen, Aguardio
Hvordan lykkes man
med at rejse kapital?
En ting er at få en god idé - noget
andet er at kunne finansiere den.
Kapitalfremskaffelse er ofte en
stor udfordring for iværksættere og
nystartede virksomheder, hvis man
vil udleve sin virksomheds fulde potentiale. Kom og hør to af parkens
iværksættere fortælle om hver sin
måde at skaffe kapital på.

Paneldebat
Iværksætteri, viden
og vækst
- hvordan skaber vi de bedste
rammer for viden, iværksætteri og
vækst i Danmark

TELT
4

5

6

11.00-11.30

11.35-12.05

Frank Iversen, Senior Teknologiansvarlig, CLEAN
Gør dit elforbrug til
køling fleksibelt
Det danske elforbrug til køling
er stort og stigende. Det er i dag
karakteriseret ved at være ufleksibelt. Kompressorerne kører, når
der er behov for køling. Hvad er
det økonomiske potentiale nu og i
fremtidige prisscenarier, når du gør
dit elforbrug til køling fleksibelt?
Kom og hør, hvordan det kan gøres.

Thomas Paarup Pedersen, New
Technologies, Energy, Rambøll
Power2X
Power2X bliver en vigtig brik i den
fremtidige integration af endnu
mere vedvarende (og fluktuerende)
produktionskapacitet i vores energiforsyning. Kom og bliv klogere på,
hvordan vi kan bruge elektricitet,
når det er billigt, til noget andet, vi
har brug for

Søren Erbs Poulsen, Docent,ph.d.,
VIA University College
Ny Rosborg

12.10-12.40

12.45-13.15

13.20-13.50

13.55-14.25

14.30-15.00

Tommy Lykkegaard, chefkonsulent,
TREFOR Infrastruktur
Elnettets udfordringer
i fremtiden og hvad
gør vi ved det?
Elnettet bliver kraftigt belastet,
når vi får mange flere elbiler,
varmepumper, solceller osv. Den
såkaldte elektrificering som er
en forudsætning for den grønne
omstilling. Kom og hør TREFORs bud
på en løsning.

Mikkel Baun Kjærgaard, ph.d.
Professor, Syddansk Universitet
Energifleksibilitet i
detailhandlen
Workshop: I fremtiden skal alle
bruge mest el, når der er meget
vedvarende energi i elnettet. Det
kan betyde et forbedret grønt regnskab og besparelser på bundlinjen.
Men hvordan gør detailhandlen sig
klar til at score gevinsten? Vi ser
på mulighederne for både butik og
teknologileverandør.

Anette Priess Gade, Circular by Innovation Lab og Jarle Fink Kondrup,
Experiences by Innovation Lab
Fremtidens forbrugere – lyt til dem – de er
’powerful’
Hvad betyder bæredygtighed for
fremtidens forbrugere – hvordan
vil de købe ind, og hvorfor er det
vigtigt at give dem oplevelser?

Preben Birr-Pedersen, CEO
House of Energy
Danmark har
løsningerne
Nu skal vi vise dem og sætte dem
sammen på nye måder.
Udfordringen med at nå en
CO2-reduktion på 70 procent i 2030
kræver, at vi sammentænker løsningerne og sikrer balance mellem
produktion og forbrug. I Danmark
har vi for alvor noget at byde ind
med. Vi skal i gang med at plukke
teknologierne fra øverste hylde og
sætte dem sammen på nye måder.

Karsten Dehler, Chief Commercial
Officer, IoT, It-forum
IoT: Organisationens
største potentiale
Den fysiske og digitale verden
forbindes ved hjælp af IoT og
skaber såvel nye muligheder, som
produkter og services. Det er jeres
organisations største potentiale – uanset hvilken branche du
tilhører – og samtidig jeres ledelses
potentielt største falliterklæring.
Hør om mulighederne, få konkrete
eksempler og råd til inspiration, så
du kan inspirere til IoT i netop din
organisation.

Mads Voigt Hingelberg, Innovation
Lab
Alle taler om kunstig
intelligens
Hvordan fungerer kunstig
intelligens i virkeligheden - og
fungerer det i virkeligheden for min
virksomhed?

Bjarne Jørgensen, CEO, Sund & Bælt
AI and the Storebælt
Bridge - Danish knowhow made global
I fremtiden bliver der færre
ingeniører, der, surret fast med
tov og sikkerhedsforanstaltninger,
manuelt inspicerer Storebæltsbroen.
I et samarbejde med IBM forener
Sund & Bælt mere end 20 års
akkumuleret unik knowhow med
data fra bl.a. droner, tusindvis af
sensorer, kunstig intelligens, og IoT.
Hvad får vi ud af det, og hvordan
virker det?

Søren Johansen, Technology
Solutions Professional, Advanced
Analytics & AI, Microsoft
Hvor kan man anvende AI i en produktionsvirksomhed?
Alle taler om det, men hvordan
kommer man godt igang med AI?
Hvordan identificerer man en god
case? Hvor meget data skal der til?
Hvor svært er det? Og hvad med de
tekniske udfordringer?

Carsten Størner, IBM Enterprise
Application Leader
Food Trust Blockchain
IBM har udviklet en global Food
Trust Blockchain som sikrer
sporbarhed, transparens og fødevaresikkerhed. I Danmark har IBM
i samarbejde Danish Food Cluster,
Teknologisk Institut og Din Insekt
Butik udviklet en insekt blockchain
- Bugchain - der understøtter
sporbarhed og transparens fra
pubbe til butik.

Christian Schultz, Manager og
Michael Birkebæk Jensen, Director,
New-tech, KPMG
Machine Learning
– hvad er hype og
hvad er reelt?
Kunstig intelligens og machine learning er i gang med at revolutionere
vores hverdag og måden vi driver
forretning på. Få indblik i konkrete
anvendelser af maskinlæring
eksempelvis en forklaring på hvordan machine learning kan bruges
til hurtigt og effektivt at visitere
post, men også hvordan machine
learning faktisk kan forbedre datakvaliteten i virksomhederne.

Christian Stahl, Partner Manager,
Google
De digitale
assistenters verden
Vi er vokset op med computere og
en verden, hvor vi bruger mange
timer på at give input via keyboards
og mus. Selv på vores mobiltelefoner er et godt keyboard afgørende.
De fleste forskere er dog enige om,
at om blot 5-10 år vil en stor del
af verdens befolkning snakke til
computeren. Hvilken betydning får
det for virksomheder og private?

Morten Hellstrøm, AURA
Crowfunding og elbiler
En splinterny el-bil, der stilles til
rådighed af Aura Energi, har fået
sin faste plads på Brugsens p-plads
i Stjær. Initiativet er taget af borgerforeningen i byen. Man startede en
crowdfunding på internettet, hvor
beboere og virksomheder kunne
skyde beløb ind i støtte til
en investering. Nu er der etableret
to el-ladestandere - den ene til
Aura-bilen og den anden til brug for
lokale beboere, der har investeret i
en elbil. Kom og lyt med, når AURA
fortæller om forløbet i sin helhed.

Jan Brinck, Poul Bøtker og Thomas
Tengsted, Progrezzors
Digital transformation - innovation med
handling
Digital transformation er mere end
digitalisering, som traditionelt ses
som at ”sætte strøm til papir” og en
optimering af eksisterende processer. Ved en digital transformation
bygges digitale services ind i de
produkter og services, du leverer
til din kunde. Kom og hør hvordan
det gøres bedst, samtidig med at du
bevarer din eksisterende, veldrevne
og indtjenende forretningsmodel.

Mikkel Baun Kjærgaard, ph.d.
Professor, Syddansk Universitet
IoT, AI og bæredygtige bygninger
Hvordan udnytter vi potentialerne
med IoT og AI-teknologier til at
forbedre bæredygtigheden af vores
energiforbrug? Dette oplæg vil
præsentere nye forskningsresultater
for, hvordan man kortlægger energiadfærd uden at gå på kompromis
med privatlivets fred,

Thomas Gaardsvig Rind og Jeppe
Bæklund, Rambøll
Rambøll har digitaliseret arbejdsdagen
Behovet for at håndtere smarte
Internet of Things (IoT) forbundne
produkters livscyklus er stærkt
stigende i danske virksomheder.
Det er afgørende at kunne bygge
smarte produkter op i et digitalt
tvillingemiljø. Kom og hør om
digitalisering i Rambøll med
Reality Capture, Data Management,
Computer og de tre områder: Data
Capture for Digital Twin, Design
of Digital Twin og Explanation of
Digital Twin.

Mia Kruse Rasmussen, Manager
of Human Insights, Alexandra
Instituttet
Fra grøn adfærd til
bæredygtig omstilling
Få danskere kan i dag være i
tvivl om, at vi står over for en
udfordring, når det kommer til
klimaet. Men hvordan løser vi den
i praksis? Kom og hør hvordan vi
med udgangspunkt i en praksisteoretisk tilgang kan invitere til mere
bæredygtige måder at handle på.
Samtidig vil vi også vise, hvorfor
individet nogle gange er et alt for
begrænset udgangspunkt, når det
handler om at forstå eller ændre
ressourceforbrug i dagligdagen.

Troels Mortensen og Michael Viuff,
VIA University College
VR letter overgangen
fra uddannelse til
professionsudøvelse
Nyuddannede sygeplejersker
oplever et højt pres på de danske
hospitaler. Et VR-projekt forbereder
de studerende på arbejdslivet og de
udfordringer, der følger med.

Trygve Skjøtskift, IBM associate
Partner, Energy & Utilities
Blockchain og
fleksibilitet i
energimarkedet
Hør hvordan, blockchain til
handel med forbrugsfleksibilitet,
vil bidrage til at alle større danske
virksomheder kan handle deres
afbrydelighed og fleksibilitet i det
danske energimarked, og dermed
nedsætte sine udgifter til energi og
den danske CO2 udledning.

Danmarks første energiresiliente bydel?

VIA University College, Centrum
Pæle, Vejle Kommune, Vejle Fjernvarme og Vølund Varmeteknik har
gennem de sidste 2 år undersøgt
mulighederne for, at Ny Rosborg
bliver Danmarks første energi-resiliente bydel. På workshoppen
præsenteres projektresultaterne, og
det vil blive diskuteret, hvorledes
VIA’s ingeniørstuderende er inddraget i projektet.

TELT
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11.00-11.30

11.35-12.05

12.10-12.40

12.45-13.15

13.20-13.50

Jacob Honoré Broberg
AgileLeanHouse
Ledelse i innovationshjørnet
Innovation er løsning af komplekse
udfordringer, hvor vi kun har
fragmentarisk viden, men vi må
gøre noget alligevel. AgileLeanHouse forklarer, hvorfor dette er helt
anderledes end drift og produktion.
Kom og få anvist en fornuftig vej at
gå og få samtidig et bud på gode
værktøjer at bruge henimod større
agilitet og innovation.

Workshop 1
Teknik & Miljø, Vejle Kommune
Hvad er det for et
Ressource Center vi
skal bygge i Vejle?
Kom og deltag i workshoppen, når
Vejle Kommune spørger: Hvordan
skal Ressource Center Vejle indrettes
for at folk får lyst at komme derud
med deres ressourcer? Hvad er der
af ressourcer til at hjælpe kunderne
med at sortere – fx kameraer
med AI, wayfinding etc? Hvilke
teknologier findes allerede til at
sortere i ”back office” – fx sensorer,
robotter, logistik løsninger etc.

Workshop 2
Teknik & Miljø, Vejle Kommune
Hvad er det for et
marked, ressourcerne
skal afsættes i?
Når Vejles nye Ressource Center er
en realitet og alt er sorteret - hvad
så? Hvad siger aftagerne om fx
fraktioner, mængder, renhedsgrad?
Hvordan skal vi interagere og kommunikere med aftagerne – hvordan
skal vi udbyde vores ressourcer på
et marked, der i dag i nogen grad
endnu er umodent? Skal vi satse på
Upcycling eller recycling? Deltag i
workshoppen og giv dit besyv med.

Camilla Høholt Madsen, Direktør
WorkLiveStay
Innovation kræver de
rette medarbejdere!
Kampen om talent er global. Hvilke
greb kan gøres her og nu, uden
at tage penge op af lommen, og
hvordan kan din virksomhed gå
aktivt ind i kampen om de bedste
talenter?

Niclas Scott Bentsen, ph.d.
Professor, Københavns Universitet
Grise spiser da græs.
Eller?
Hvad vil det betyde for miljøet, hvis
vi kan få grise til at spise græs?
Københavns Universitet og Aarhus
Universitet arbejder i dag på at
udvikle græs – kom, og hør mere
om hvorfor.

Morten Birkved, Professor,
Syddansk Universitet
Bæredygtige diæter

13.55-14.25

Maria Skotte
Miljø & Smart City, CLEAN

Morten Kjeldgaard, Business Development, Green Tech Center
Få dit produkt på
Samarbejde mellem
markedet med Smart
virksomheder skaber
Energy 2 Market
innovation
Der kan være lang vej fra opfindHør hvordan projektet Scale Up
North Sea Region forbinder små og elsen af et nyt produkt, til det rent
faktisk er ude i markedet og gøre
store virksomheder, der sammen
gavn. Smart Energi 2 Market hjælper
finder innovative løsninger inden
dig på vej. Kig forbi med din grønne
for cleantech og bæredygtighed.
Scale-Up har allerede afviklet mere ide og mød et panel af kompetente
mennesker, der med deres viden
end 50 ’Meet-the-buyer’-arrangeindenfor forretningsudvikling og
menter, hvor bl.a. Danfoss, Ørsted
og SE har deltaget som udfordrings- energi kan hjælpe dig, din idé og
ejere. Hør om dine muligheder for produkt et skridt videre mod succes.
at deltage i projektet.

Pitstop
Dandy Business Park
- en stor vidensbank
Du har spørgsmålet - vi har svaret
En perlerække af parkens kompetente virksomheder tilbyder pit-stop.
Du kan få svar på alt fra patent,
revision, jura, salg og kapitalfremskaffelse. Blot medbring din liste af
spørgsmål - og du skal få svar

Invester i Trekantområdet
Har din vækstvirksomhed brug for et
skub?
Hør, hvordan Invester i Trekantområdet kan hjælpe vækstvirksomheder med at matchmake med
mentorer og investorer.

Bagger-Sørensen Invest
All Inclusive erhvervspark med optimale
vækstrammer
Kom og hør mere om Dandy Business Park og de attraktive lejemål.
I kan købe byggegrund til opførsel
af eget domicil eller vi kan stå for
opførelsen/finansieringen, og I
lejer jer ind efterfølgende.
Bliv en del af det unikke miljø med
optimale vækstrammer gennem
netværk, videndeling og samarbejde på tværs af virksomhederne i
parken.

Food Innovation House – labs
Vil du have større
succes med salget
af dit produkt?
Dette foredrag giver dig indsigt i,
hvordan de forskellige labs kan
hjælpe din virksomhed. Herefter
gives eksempler på hvordan
brugerinddragelse sættes i spil i
forskellige cases.

Geopartner Landinspektører
& Inspection
Ny måleteknologi
giver nye muligheder
Kig ind i garagen i Green Tech Lab
og mød de nyeste teknologier og
metoder indenfor 3D digitalisering,
laserscanning, droner og hør om
Geopartners nyeste indsatsområder
omkring forsyningssektoren og
klimaudfordringerne. I byggeriet
indsamles og leveres data og
modeller bl.a. indenfor intelligent
og innovativ bygningsregistrering.

Sine Bjerre Martinussen, Insero
og Jon Gaarsmand, Rødkilde
Gymnasium. Mød dem i kælderen
under Green Tech Lab
Slip din indre forsøgs-entusiast løs
I kælderen under Green Tech Lab
er forsøgsstationer, hvor du kan
blive meget klogere på eksempelvis
geotermi og varmepumper. Kælderen er indrettet med henblik på
at tilbyde ungdomsuddannelserne
hands-on oplevelser til de studerende og er kommet i stand med støtte
fra Hede Nielses Fond og NRGI.

Jørgen Ranlev, Vejle Kommune
Erhverv, i Green Tech Lab, Værksted
Kig forbi prototypeværkstedet
Døren er åben i parkens prototypeværksted. Det er her mock-up’s og
prototyper ser dagens lys. Hils på
Jørgen Randlev og hør meget mere
om mulighederne.

Jørgen Ranlev, Vejle Kommune
Erhverv, i Green Tech Lab, Værksted
Kig forbi prototypeværkstedet
Døren er åben i parkens prototypeværksted. Det er her mock-up’s og
prototyper ser dagens lys. Hils på
Jørgen Randlev og hør meget mere
om mulighederne.

14.30-15.00

Birgitte Eberhart
University College Lillebælt
Alternative fortællinfindes det overhovedet? ger i dagens landbrug
Hør om danske landmænd, der er
Under forårets valgkampe har
klima og miljø stået øverst på dags- gået egne veje og har fundet nye
landbrugsaktiviteter og markeder
ordenen, og vi har igen og igen
fået at vide, hvad vi som forbrugere og derved skabt alternative
fortællinger om produktion af
skal gøre for at være med til at
redde miljøet. Og en af de ting, der kvalitetsfødevarer.
er blevet fremhævet, er at vi kan
starte med at lægge vores diæter
om og spise færre røde bøffer. Men
passer det nu også?

Pitstop med mentorer
Gode råd er gratis
Er du på jagt efter matchmaking
med en anden virksomhed? Eller
søger du gode råd om test og
demonstration af dit produkt, forretningsudvikling, markedsføring,
bogføring eller kapitalfremskaffelse? Så står et korps af mentorer
klar til at rådgive dig.

Food Innovation House

i Culinary Institute på 1. sal

TELT

11.00-11.30

11.35-12.05

12.10-12.40

12.45-13.15

13.20-13.50

13.55-14.25

14.30-15.00

Birthe Udsen og Maria Espina,
Upchannel
B2B-handel er i dag
digitalt forbundet
Sådan kombineres B2B- og B2C
ecommerce og website i en løsning.
Eksponer relevant data til dine
samarbejdspartnere. Se og hør
hvordan, når konkrete eksempler
præsenteres.

Madkulturen
Hvad spiser
danskerne?
Vidste du, at vores madvaner groft
sagt kan fordeles på sølle fire
madlavningssegmenter? Det er
noget de ved rigtig meget om hos
Madkulturen. Kom og bliv klogere
- og få en ide om, hvordan du
rammer danskerne med lige præcis
dit produkt.

Mærkevareleverandørerne
Madværkstedet
Online
Kom og hør om foodservice-branchens nye digitale mødested, som
giver dig som virksomhed mulighed
for at være der, hvor dine slutbrugere henter meget af deres inspiration
– nemlig online.

Workshop v/Danish Food Cluster
Digital innovation i
fødevareindustrien
Mød forskellige organisationer
og virksomheder til en debat om,
hvordan den danske fødevareindustri bliver en del af den digitale
udvikling. Hør også om S3FOOD
- et nystartet EU-projekt, der støtter
udviklingsprojekter indenfor bl.a.
digitalisering og brug af smarte
sensorer.

We do plants
Vertical farming,
fremtidens landbrug?
Kom og hør om en dansk start-up
virksomhed med speciale i vertikalt
landbrug, hvor planter dyrkes i et
optimeret og kontrolleret miljø, i
flere lag og uden brug af jord eller
pesticider.

Progrezzors
Digitalisering af fødevarevirksomheder
Digitalisering i øjenhøjde, hvordan
kommer jeg i gang? Kom og
hør hvordan virksomheder kan
gennemføre digitale forretningstransformationsprojekter. Digital
forretningstransformation er et
forretningsprojekt, ikke et it- eller
digitaliseringsprojekt! Resultatet
er konkrete handlingsplaner med
respekt for virksomhedens drift.

Kombination
Virksomheder og
vækst
Kom og hør om Kombination og
arbejdet i krydsfeltet mellem Business Development, Brand Development og Sales Development. Succes
starter med forretningsforståelse,
markedsindsigt og et stærkt hold.

i Food Innovation House
TELT Hele dagen
11.00-11.30
11.35-12.05

12.10-12.40

På afsatsen på 1. sal finder du
også Kombination, der fortæller
fødevarevirksomheder om
Forretningsudvikling

Puratos er i udviklingsbageriet
Fremtiden brød skal
findes i fortiden
Mød fermenteringsnørderne med
over hundrede levende gode surUniversity College Lillebælt
Hvad køber kunderne deje fra hele verden på slap line i
bageriet. Hør samtidig om programi supermarkedet?
met ’Cacao-Trace’, der hjælper den
Besøg demo-supermarkedet i
enkelte lokale cacaofarmer med
Food Innovation House og oplev,
hvordan man med eye-tracking med at opnå højere kvalitet og udbytte.
emotions kan kortlægge kundernes Programmet sikrer ydermere, at en
færden i butikken. Hvad kigger de del af pengene fra chokoladesalget
øremærkes og føres tilbage til
på og hvad kan vi lære af det?
farmeren.

Telt 9 - hele dagen

Telt 10 - hele dagen

Telt 11 - hele dagen

Du kan opleve følgende aktiviteter
I teltet hos Rambøll
1# Kan du få en præsentation af
undersøgelsen Bæredygtige Byer.
2# Se hvordan Rambøll arbejder
med digitalisering. Projekter og
hardware i form af drone/360
kamera/Geoslam/VR-briller og
Hololens – og prøv selv.
3# Hør også hvordan Rambøll bistår
med nye tiltag for at minimere
CO2-udledningen fra transport til,
fra og rundt i Dandy Business Park.
Hør om processen og de gode takter
for en grønnere mobilitet i parken.

Kig ind i dialogteltet og mød
Vejle Kommunes nye
RessourceCenter
– som tager genanvendelse,
genbrug og cirkulær økonomi til et
helt nyt niveau. Når AffaldGenbrug
flytter fra Vestre Engvej og op til
Vejle Nord åbnes op for helt nye
fremtidssikrede rammer, der gør
ressourcecentret til en del af Vejles
resiliente profil. Kom og se planerne og giv det en kommentar med
på vejen. Kommunen lytter.

Vejle Erhverv. Kom og giv dine input
til Vejles nye
Erhvervsstrategi
Vejle Kommunes nuværende erhvervsstrategi løber frem til 2020.
En strategi, der er resultatet af den
erhvervspolitikske debat i foråret
2011, der satte fokus på, hvad Vejle
skal leve af i fremtiden.
Tiden er derfor kommet til at udvikle en ny. Kom forbi teltet og sæt dit
aftryk på den nye strategi.

Mød Mærkevareleverandørerne i
kaffebaren og hør om
Madværkstedet
Online
Mød Progrezzors på afsatsen på
1. sal og hør om
Digitalisering af fødevarevirksomheder

Mød Madkulturen i lokale ’Roots’
Hvad spiser
danskerne?

12.45-13.15

13.20-13.50

13.55-14.25

Per Mandrup og Culinary Institute
by Vejle Erhverv er i udviklingskøkkenet
Inviter dine smagsløg
med på en rejse
Her er mad ikke bare mad. Måltidet
er en stor oplevelse, hvor alle
sanser skal masseres og værtsrollen
tages alvorlig. Sådan er det når
kommunens institutionskøkkener
er på kursus i huset og sådan er
det til Innovationsfestivalen. Dagen
igennem byder Culinary Institute på
oplevelser - og forvent ikke kartofler
med brun sovs.

Mød UpChannel i foyeren og få en
snak om en softwareløsning, hvor
du kan kombinere
B2B-B2C ecommerce
og web i én løsning

Mød Danish Food Cluster i lokale
’Classic’ til en snak om
Digital innovation i
fødevareindustrien
Hør hvordan du kan søge EU støtte
til udviklingsprojekter for at komme
i gang med digitalisering og brug
af blandt andet smarte sensorer.

I foyeren finder du også Fødevareklubben, der byder på
Lækker kransekage
og en intro til aktiviteterne i
Danmarks største fødevarenetværk
Mød Nestlé, der har fokus på
At bevare evnen til
at være innovativ
– i en af verdens største
fødevarekoncerner.

Du finder Bake & Take
i Demo-supermarkedet med
Friskbagte
smagsprøver
og en snak om, hvorfor bake-off
brød godt kan være af høj kvalitet.

14.30-15.00
Kom med på en spændende
Rundvisning
i Food Innovation House.
Mød op ved hovedindgangen
kl. 11.30 og 13.30.
I TasteLab nede af gangen
finder du sensorisk viden
Smag dig klogere
i Tastelab
Få indblik i hvilke forbruger-feedback samt hvilke test, der kan give
dig viden til et bedre salg.

Telt 12 - I udstillerteltet er der også aktiviteter hele dagen

Alexandra Instituttet - it-forum - Infinit - Brainbusiness,
Agile Lean House, Aguardio, Care4life, Clean, Dalux,
Dimaco, EcoVent, Erhvervshus Syd, Fischer Lighting,
Geopartner, IBM, Google og Pedab med venner, Igus,
Kielberg Advokater, Optilion, Rambøll, RexCon, Rørbæk
Tømrer- & Snedkerforretning, Signit, Solar Bus, SunTechEnergie,
Tænk Cirkulært, UCL, Vent2U, Whaii, Work Live Stay

