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Direktørens forord
Technology Denmark arbejder for at styrke Danmark som teknologination.
På verdensplan er vi et lille land, men vores innovationseventyr vækker
genklang ude i den store verden. Europa-Kommission rangerer Danmark
som en ledende nation indenfor innovation, fordi vi har en teknologisk
villighed og evne til stærk entreprenørskab.
Men vi bør ikke hvile på laurbærrene.
Tilliden og forventningerne, der er givet os, skal modsvares par excellence.
Potentialet skal indfries i talentmassen og danske Tech virksomheder skal
dominere den internationale scene med vinderstrategier.
Med dette katalog adresserer vi det nødvendige fokus på udvikling af
talentmassen, viden om ny teknologi og mestring af det strategiske
lederskab. Vi reserverer en plads til vores partnere på første parket, så de
kan stå endnu stærkere.
Velkommen til Technology Denmark!

Mette Beck-Nielsen
Adm. direktør

TECHNOLOGY DENMARK
MBN@TECHNOLOGYDENMARK.DK
+45 26343294

En særlig tak til vores sponsorpartnere og støttere som står bag konferencerne i 2021

2021

Talent

Torsdag d. 3. juni 2021 kl. 12.30-17.00

Realisér potentialet
Nature Energy Park
Højstrupvej 7B, 5200 Odense V

Lederskab

Teknologi

Torsdag d. 23. september 2021 kl. 12.00-17.00

Innovation & teknologi
Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense SØ

Onsdag 24. november 2021 kl. 14.45-22.00

Bæredygtige Vinderstrategi er
Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1, 5800 Nyborg
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Talent, teknologi &
lederskab
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Andrew Bowell
Astrid Haug

ASSOCIATE PROFESSOR, SYDDANSK UNIVERSITET

Jacopo Mauro

NON-EXECUTIVE CHAIR AND BOARDMEMBER

Jens Harsaae

CHEF FOR FINANSIERING, ERHVERVSHUS FYN
ADM. DIREKTØR, TECHNOLOGY DENMARK
ADM. DIREKTØR, MICROSOFT DENMARK
FOREDRAGSHOLDER OG FHV. SPORTSDIREKTØR

RAKTISKE
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BESTYRELSESFORMAND, VÆKSTFONDEN

Kasper Aagaard
Mette Beck-Nielsen
Nana Bule

Keynote
speakere

PROFESSOR, SYDDANSK UNIVERSITET

Troels Bech
Tue Mantoni
og mange flere

DELTAGERE

FORDELE

Vores konferencer er ekslusivt
for virksomhedsledere og
specialister og forbeholdt
partnere i Technology Denmark

Mød ledere og topspecialister fra
forskelige sektorer og brancher.

PRIS
Partnere i Technology Denmark
deltager gratis på vores
konferencer.
Øvrige virksomheder kan tilkøbe
konferencepakken til
9.000kr./person i 2021.
Pris er inkl. forplejning og
middag til lederkonferencen i
november 2021.

Bliv inspireret af landets førende
eksperter og virksomheder inden for
talent, teknologi og lederskab
Opbyg langvarige relationer og deltag
aktivt i både oplæg, workshops og
netværk.

AFLYSNINGSPOLITIK
Afbud til de enkelte konferencer kan ske 3
uger før afholdelse af konference. Ved
mindre end 3 uger før afholdelse faktureres
et administrationsgebyr på 995kr./person

KONTAKT

CORONA
Såfremt coronarestriktionerne
forhindrer afholdelsen af
konferencerne forbeholder vi os
retten til at udskyde eller
afholde konferencerne virtuelt,
ligesom mindre justeringer i
programmet kan forekomme.

Kontakt eventkoordinator, Sonja
Fredriksson, sf@technologydenmark.dk,
for tilmeldning til konferencerne.
Kontakt adm. direktør Mette BeckNielsen, mbn@technologydenmark.dk, for
partnerskab eller tilkøb af
konferenceplads.

Alle priser er excl. moms

Realisér
Potentialet

Torsdag d. 3. Juni 2021
kl. 12.30-17.00
Nature Energy PArk
Højstrupvej 7B, 5200 Odense V

Ankomst og registrering | 12.30
Registrering og netværk

Velkomst | 13.00
Alf Rehn, Professor, Innovation, Design & Management, Syddansk Universitet

Workforce Capability | 13.15
Datadrevet prognoser er essentielt for planlægning af arbejdstyrken, for konkurrencefordel
skabes, når fremtidens kompetencebehov forudsiges hurtigere end hos konkurrenterne.
Mette Beck-Nielsen og Alf Rehn giver et overblik over tidens mest efterspurgte
kompetencer og giver et bud på, hvordan virksomheder kan arbejde strategisk med
opkvalificering og rekruttering af medarbejdere.
Mette Beck-Nielsen, CEO, Technology Denmark

Talent Boost | 13.45
Talent handler om potentialer i det enkelte menneske. Med inspiration fra sportens verden
bliver vi klogere på talentidentifikation og talentudvikling. Mød Troels Bech som fortæller,
hvordan der kan arbejdes med motivation og talentudvikling i effektive teams med fokus på
præstationer og leverancer.

ealisér
otentialet

Troels Bech, foredragsholder og fhv. sportsdirektør for Brøndby IF

Kage & Netværk | 14.45
Slip Medarbejderne løs på de sociale medier | 15.15
Når virksomheder skal rekruttere nye talenter, er eksisterende medarbejdere en af de
største styrker. Yngre kandidater foretrækker online platforme, når de skal i dialog med
omverdenen. Hvordan kan virksomheder gøre medarbejderne til thought leaders og
ambassadører for virksomheden? Med employee advocacy, employee experience og
employer branding kan virksomheder gøre rekruttering og synlighed til en fordel for både
medarbejdere og virksomheden. Undervejs i workshoppen vil der være øvelser,
afstemninger og mulighed for at stille spørgsmål.
Astrid Haug, rådgiver og ekspert i sociale medier

Afrunding | 16.45
Mette Beck-Nielsen, administrerende direktør for Technology Denmark

Tilmeld Nu

Innovation &
teknologi

Torsdag d. 23. september 2021
kl. 12.00-17.00

nnovation &
eknologi

Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense SØ

Ankomst og registrering | 12.00
Registrering og netværk

Velkomst | 12.30
Alf Rehn, Professor, Innovation, Design & Management, Syddansk Universitet

The future in technologies and business innovation | 12.45
Andrew Bowell, VP of Products, Unity Technologies

DevSecOps: developing secure software in the cloud | 13.30
DevSecOps strongly advocates for automation and monitoring at all steps of software
construction, from integration, testing, releasing to deployment and infrastructure
management. In this talk you will see an overview of Dev(Sec)Ops and understand why it is now a
critical approach needed to leverage the cloud, stay competitive, and reach the market faster.
Jacopo Mauro, Ass. Professor i AI, Cybersecurity and programme language, Syddansk Universitet

Kage & Netværk | 14.15

Deep dives om ny teknologi, viden og samarbejde | 14.45
9 topforskere står klar med ny viden og lægger op til næste virksomhed-forsker-samarbejde.
Deltagerne vælger to deep dives.
Deep dives:
1. Hybrid Intelligence
2. Swarm Intelligence - AI methods for coordinating swarms of independent actors
3. Adaptable digitalisation prepared for humans
4. Security in a Quantum Computing Era
5. Next Generation User Interfaces
6. Agile and Lean Software Development with a Start-up Mindset
7. Machine Learning for Language Problems
8. Programming Language for Micro Service Development
9. Edge Computing for AI systems

Equity-free funding | 16.30
Få vist vejen til finansiering og kapital så virksomhederne kan
accelerere vækst og skabe innovation og bæredygtig forretning.
Kasper Aagaard, chef for Finansiering, Erhvervshus Fyn

Afrunding | 16.45
Mette Beck-Nielsen, administrerende direktør for Technology Denmark

Tilmelding
følger

Onsdag d. 24. november 2021
kl. 14.45-22.00

æredygtige
inderstrategier

Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

bæredygtige
vinderstrategier

Ankomst og registrering | 14.45
Registrering og netværk

Velkomst | 15.15
Alf Rehn, Professor, Innovation, Design & Management, Syddansk Universitet

Bæredygtighed & ledelse | 15.30
Nana Bule, direktør i Microsoft Denmark

Lederskab & forretningspotentiale | 16.30
Hvordan sikrer vi, at erhvervslivet udvikler sig og skaber nye virksomheder og
arbejdspladser og samtidig støtter modige og dygtige iværksættere, så de får
optimale vilkår, der kan sikre fremtidens velstand og vækst? Hvordan sikrer vi
kapital, talent og vilkår for succes for danske iværksættere, så vi kan skabe
arbejdspladser, skatteprovenu og innovation i Danmark og dermed give videre et
attraktivt samfund til næste generation?
Tue Mantoni, bestyrelsesformand i Vækstfonden, investor i danske virksomheder, fhv.
direktør i B&O og forfatter til “Samfundskontrakten”

Drinks & Netværk | 18.00
Vækststrategier i en stadigt mere digital verden | 18.45
Geopolitisk omskiftelighed, covid-19 og digitaliseringens stadig større muligheder
stiller nye krav til virksomheders strategi. Med udgangspunkt i en konkret case,
giver Jens Harsaae sit bud på hvordan man kan arbejde med strategi ved udgangen
af 2021 – hvad er nyt og hvad er uforandret?
Jens Harsaae, non-executive chair & investor

Middag | 19.30
Award og afrunding | 21.30
Mette Beck-Nielsen, administrerende direktør i Technology Denmark

Tilmelding
følger

ASTRID HAUG
Astid er ekspert i sociale medier uddannet
cand. mag. i Medievidenskab på Aarhus
Universitet og har tidligere været særlig
rådgiver for Kulturministeriet og pressecehf
for Christiansborg og Københavns Rådhus.
Hun er bestyrelsesmedlem hos Symbion A/S,
Bryd Tavsheden, LTP Group, A4 Medier,
tænketanken Cevea og Unicef og sidder
derudover i advisory board hos Kræftens
Bekæmpelses
Fremtidspanel
og
Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun
er forfatter til flere bøger, herunder senest
bogen “Krise, krudt og KRAM – en ny model
for strategisk kommunikation”.

TROELS BECH
Troels har tidligere været sportsdirektør
for
Brøndby
IF
og
en
aktiv,
lang
fodboldkarriere bag sig. Han er uddannet
i italiensk sprog, kultur og historie ved
Aarhus Universitet og har endvidere UEFA
Pro
Licence
højeste
trænerlicens
indenfor europæisk fodbold. Med sine
erfaringer fra sportens verden holder han
i dag foredrag om vinderkultur, hvor han
inspirerer og rådgiver virksomhedsledere
om udvikling af talentmiljøer med fokus
på det samlede team.

ALF REHN
Alf professor i innovation, design og ledelse
ved Syddansk Universitet, sidder i adskillige
bestyrelser
og
er
desuden
en
bestsellerforfatter og en strategisk rådgiver
for alt fra nye startups til Fortune 500virksomheder. Han er anerkendt som en global
thought
leader
inden
for
innovation
og
kreativitet, er blevet profileret i internationale
medier og nærmer sig sin 1000. keynote. Hans
akademiske arbejde fokuserer på spørgsmål
om magt, ekslusion, kreativitet og innovation
og bygger ofte på kontraintuitive analyser af
kerneantagelser inden for ledelsestænkning.

JACOPO MAURO
Jacopo Mauro is an Associate Professor at
the University of Southern Denmark (SDU).
He is active in the Cloud Computing,
Cybersecurity, DevOps, and Explainable AI
fields. Jacopo holds a Ph.D. degree in
informatics from the University of Bologna
and worked in world renowned Universities
(Bologna, Paris Diderot, Oslo, SDU) and
Research Centers (INRIA)

ANDREW BOWELL
Andrew Bowell are VP of Products at Unity
Technologies. They are the world’s leading
platform for creating and operating
interactive, real-time 3D (RT3D) content. The
company empower creators across industries
and around the world, and believe the world
is a better place with more creators in it. This
is at the core of Unity's business and their
believe that technology can change the
world. Unity's products give content creators
the tools to not just entertain but to create
innovative RT3D experiences and deliver
better processes for almost every industry

METTE BECK-NIELSEN
Mette
er
co-founder
af
Technology
Denmark med over 15 års erfaring med
bestyrelsesarbejde og lederpositioner i
det offentlige og private erhvervsliv. Hun
har stået i spidsen for Odense Kommunes
vækststrategi "Vækst for alle" og senere
udrullet
Odense
&
Co's
investeringsmidler. Mette er oprindeligt
uddannet Cand.scient.soc og senere en
MBA
samt
Executive
Management
Program fra INSEAD Paris.

JENS HARSAAE
Jens Harsaae er professionelt bestyrelsesmedlem.
Udover Plus Pack, er Jens formand for en række
teknologisk funderede virksomheder og startups, bl.a. LanguageWire, Group Online, Internet
Intelligence House (IIH) Nordic og JumpStory.
Jens startede sin karriere hos Procter & Gamble i
Sverige,
Tyskland
og
Schweiz,
bl.a.
som
marketingdirektør. I 2001 sluttede Jens sig til the
Boston
Consulting
Group
(BCG)
som
strategikonsulent, hvor han blev partner og
administrerende direktør for BCG i Danmark. I
2011 forlod Jens BCG for at arbejde selvstændigt
som investor og rådgiver med særligt fokus på
strategi, vækst og digital omstilling.

NANA BULE
Nana Bule er administrerende direktør i
Microsoft Danmark, og deltager aktivt i den
danske samfundsdebat, hvor det er emner
som bæredygtighed, digital omstilling og
vækst i dansk erhvervsliv, der optager
hende.
Hun
er
del
af
bestyrelsen
i
EnergiNet og Arla, og er derudover medlem
af Hovedbestyrelsen for Dansk Industri,
hvor hun også står i spidsen for det
klimapolitiske udvalg.

TUE MANTONI
Tues karriere startede i rådgivningsbranchen med
roller i Goldman Sachs og McKinsey, hvorefter han
var administrerende direktør i Triumph Motorcycles
og Bang & Olufsen. De sidste fem år har han
investeret
i
danske
iværksættervirksomheder
indenfor livsstilssegmentet, som han udvikler og
hjælper
med
at
vokse.
Parallelt
med
sin
investorvirksomhed har han de sidste tre år været i
bestyrelsen for Vækstfonden, hvor han sidste år
blev udnævnt til bestyrelsesformand. Han har
samtidig forfattet bogen “Samfundskontrakten”,
der omhandler den gensidige afhængighed mellem
erhvervslivet og velfærdssamfundet.

