Sprint
Digital
Digitalisering er adgangsbillet til bedre konkurrenceevne
Odenses Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager, når det første nationale, digitale
event løber af stablen i Odense. Borgmesteren bakker op om et digitalt Odense, som
skal på landkortet over stærke, konkurrencedygtige virksomheder.
Nogle råber ”Amazon kommer!”, mens andre frygter, at det er kineserne, der med deres høje teknologiforståelse,
tvinger os til at holde et vågent øje med vores markedsandele. Når det første af i alt seks nationale events, med
fokus på mulighederne med digitalisering, den 10. april foregår i Odense nøjes Odenses Borgmester Peter
Rahbæk Juel ikke med at vride hænderne og holde vagt:
Han er taler ved arrangementet, fordi han både ønsker at slå et slag for højere teknologiforståelse hos vores
kommende generation og gøre konkurrenceevnen hos de spirende start-up virksomheder så stærk som mulig:
”Teknologiske kompetencer vil få afgørende betydning de kommende år – både for de enkelte virksomheders
konkurrenceevne, men også for de enkelte medarbejderes jobmuligheder”, siger borgmesteren og fortsætter:
”I en by som Odense, der er et af verdens førende områder for robotteknologi, skylder vi vores børn og unge,
at vi giver dem en teknologisk dannelse og uddannelse. En dannelse der starter allerede fra de starter i vores
daginstitutioner til de forlader folkeskolen. Det vil give dem et solidt rygstød til et liv fyldt med teknologi, og de
vil, til glæde for vores virksomheder, blive attraktive medarbejdere i Odenses driftige teknologivirksomheder”.
Borgmester Peter Rahbæk Juel er i godt selskab med seks øvrige talere, der tilsammen belyser mulighederne med
digitalisering fra fire forskellige vinkler: Forretningsudvikling, Ledelse, International handel og Produktion
alt sammen ud fra et virksomhedsperspektiv. De øvrige talere på dagen er:
•
•
•
•
•
•

Brian Christensen – Too good to go
Heide Svane – Lifestyle and DesignCluster
Martin Rune Hoxer – Innovation Center Denmark, Sydkorea
Mikkel Barker – MAKKER
Sharif Tawfik – Dansk Produktions Univers
Harald Tokerød – Tokerød Plus

Program for dagen findes her.
Det digitale event er et af seks arrangementer, som kommer til at foregå landet over de næste tre år. Allerede
i sommeren 2019 finder det næste sted. De digitale events hører under det nationale projekt, der hedder
Sprint:Digital, som er en del af regeringens digitaliseringsstrategi for danske små- og mellemstore virksomheder.
Udover at afvikle gratis enkeltdags-seminarer som de nationale, digitale events, består Sprint:Digital også af en
række ugentlige forløb, hvor danske små- og mellemstore virksomheder til reduceret pris kan afdække, udvikle
og afprøve tests på digitale løsninger til deres virksomheder.
PRAKTISK:
For information om visioner for erhvervslivet i og omkring Odense kontakt tiltrækningschef ved Odense kommune,
Joost Nijhoff på tlf. 4046 9001
For information om Sprint:Digital kontakt Senior Designskonsulent fra D2i – Design to innovate
Linda Hechmann Lagoni: linda@d2i.dk eller tlf: 30 78 68 79
Sprint:Digital drives af D2i – Design to innovate og Dansk Design Center

