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Direktørens forord
Kære samarbejdspartnere
Det er mig en stor glæde, på vegne af Technology Denmark, at
invitere dig med til Årskonferencen 2022.
Årskonferencen afholdes den 24. november på Holckenhavn Slot.
På konferencen vil der være inspiration til dig og din virksomhed
om, hvordan I kan tiltrække nye talenter og fastholde jeres
medarbejdere. Dette vil give mulighed for refleksion og fælles
overvejelser om, hvad der bliver gjort nu i vores branche, og hvor
vi – måske – bør være på vej hen for, at vi kan tiltrække og
fastholde talenterne i vores egne virksomheder.
Vi slutter aftenen af med en god middag og underholdning i de
historiske og flotte omgivelser.

Velkommen til Technology Denmarks Årskonference 2022!

MORTEN BIERBAUM
ADM. DIREKTØR
TECHNOLOGY DENMARK
MB@TECHNOLOGYDENMARK.DK
+45 9119 9400

En særlig tak til EY, som støtter årskonferencen i 2022

IT company rank

Inspirationspanel

inspirationstale

Hvordan tiltrækker og
fastholder vi medarbejdere
i IT- og Techbranchen?
Om vi gti gheden af Bæredygti ghed – også som
parameter for ti ltrækni ng og fastholdelse
af medarbejdere
ved Sophie Kirk, IBM

Hvad gør de, som tænker anderledes i
forhold ti l ti ltrækni ng og fastholdelse?
Panel af Technology Denmarks
medlemsvirksomheder

ANAlysen bag og kåri ngen af
vi nderen af I T-company rank 2022
Ved Teknologiens Mediehus

ÅRSKONFERENCEN

24. NOVEMBER 2022

PRAKTISKE
OPLYSNINGER

DELTAGERE

PRIS

Technology Denmarks
årskonference er for ledere
og medarbejdere i it- og
techbranchen.

Partnere i Technology
Denmark har hver 1 gratis
plads på årskonferencen og
kan tilkøbe flere pladser til
deres kollegaer for 1.249
kr./billet.

TILMELDING
Kontakt Community Manager
Katrine Ea Faber Hartig på
kf@technologydenmark.dk
for tilmeldning.
Tilmeldingsfristen er
14. november 2022.

Alle priser er excl. moms

Øvrige virksomheder kan
købe pladser på
Årskonferencen for 1.749
kr./billet.

Pris er inkl. middag.

Torsdag d. 24. november 2022
kl. 14.30-20.30

program

Holckenhavn slot
HOLCKENHAVN 1, 5800 Nyborg

Ankomst og registrering | 14.30
Registrering og netværk

Velkomst | 15.00
Morten Bierbaum, CEO, Technology Denmark

Inspirationstale om bæredygtighed i IT| 15.10
Vigtigheden af bæredygtighed i it-branchen og som parameter for
tiltrækning
Sophie Kirk, foredragsholder og konsulent,
IBM

Kage & Netværk | 15.40
inspirationspanel og diskussion ved bordene | 16.10
Panel af Technology Denmarks partnere præsenterer, hvad de gør for at
tiltrække og fastholde medarbejdere og deler deres erfaringer.
Efterfølgende faciliteres en snak ved bordene, så vi kan vidensdele,
inspirere hinanden og finde svar på: Hvor er vi på vej hen?

pause | 17.oo
IT-company rank 2022 | 17.20
Præsentation af analysen bag IT-Company Rank 2022 og hvilke
parametrer, der har været afgørende for at finde den mest attraktive
it-virksomhed i Danmark set fra mulige medarbejderes perspektiv.
Dennis Roi Hansen, analysechef, Teknologiens Mediehus

kåring af danmarks mest attraktive it-virksomhed | 17.50
Vinderen af IT-Company Rank 2022 kåres.
Mette Beck-Nielsen, bestyrelsesformand, Technology Denmark

Tale fra vinderen | 18.00
Præsentation af, hvad den vindende virksomhed gør specielt for at
tiltrække og fastholde medarbejdere og erfaringer derfra.
Vinderen af IT-Company Rank 2022

Middag med underholdning | 18.30
2-retters middag med underholdning af Phillip Devantier, komiker

Afrunding | 20.15
Morten Bierbaum, CEO, Technology Denmark

talerliste 2022
MORTEN BIERBAUM
Morten er CEO i Technology Denmark. Han har været
en skabende del af Welfare Tech, den nationale
klynge for sundhed og velfærdsteknologi, og har
lang erfaring fra både private virksomheder,
offentlige institutioner og interesseorganisationer

SOPHIE KIRK
Sophie er Senior UX Consultant hos IBM, hvor
hun arbejder med kunder fra it- og
techbranchen med respekt og øje for vores
planet og vores medmennesker.

DENNIS ROI HANSEN
Dennis er Head of Intelligence & Audience i
Teknologiens Mediehus med fokus på analyse,
marketing og forretningsudvikling – og dermed
manden bag IT-Company Rank.

METTE BECK-NIELSEN
Mette er bestyrelsesformand i Technology
Denmark med over 15 års erfaring med
bestyrelsesarbejde. Derudover er hun CEO i
Digital Dogme, der arbejder med digital
opkvalificering af medarbejdere.

OM Technology Denmark
Technology Denmark er en nonprofit medlemsforening med et væsentligt
samarbejde mellem teknologivirksomheder og videregående
uddannelsesinstitutioner.
Technology Denmark arbejder for at understøtte IT-og techvirksomheder i
deres udvikling og vækst. Dette med særlig fokus på rekruttering, tiltrækning
og fastholdelse af talent. Både på kort og lang sigt.
Ønsker du mere viden om foreningen og om, hvad vi kan tilbyde din
virksomhed, så kontakt CEO, Morten Bierbaum for et uddybende møde.
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