KONFERENCE

Succes på tværs
af Skagerrak
20. NOVEMBER 2014
A R E N A N O R D , F R E D E R I K S H AV N

OFFSHORE - OLIE OG GAS

OFFSHORE - ENERGI

BYGGE OG ANLÆG

MARITIM INDUSTRI

Både nordjyske og norske virksomheder kan få et indblik i
mulighederne for samarbejde, og hvordan man får succes på
tværs af Skagerrak, når BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK,
MARCOD og HUB NORTH inviterer til konference i Frederikshavn.

Succes på
tværs af
Skagerrak
Norge er i en rivende udvikling og potentialet for samarbejde over
Skagerrak er stort for både de nordjyske og norske virksomheder.
For de nordjyske virksomheder er der gode muligheder for
samarbejde og leverancer til de norske virksomheder, hvis man
er klædt på til at løse opgaven. For de norske virksomheder
er der gode muligheder for at samarbejde med kompetente
underleverandører, der har den kapacitet og know-how, som de
efterspørger.
Derfor sætter konferencen fokus på, hvilke forretningsmuligheder
der er for danske og norske virksomheder inden for offshore
olie/gas, offshore vind, maritim industri samt bygge/anlæg og
infrastruktur.
På konferencen vil der være gode muligheder for at få kontakt til
potentielle kunder og samarbejdspartnerne.

Program
Kl. 08.30 – 09.00:

Indskrivning og morgenmad

Kl. 09.00 – 09.10:
		

Åbning af konferencen
v/ Björn Södahl, Södahl & Partners AB

Kl. 09.10 – 09.40:
		
		

Forretningsmuligheder i det norske energimarked
med fokus på onshore vindkraft og olie /gas		
v/ Johnny Aak, energikonsulent Energy Management AS

Kl. 09.40 – 10.00:

Pause

Kl. 10.00 – 10.30:
		

Potentialer og muligheder indenfor bygge/anlæg og infrastruktur
v/ Jørgen Pedersen, Vicepresident, Transportation, DK North, COWI A/S

Kl. 10.30 – 11.00:
		

Tænk stort - det gør vi!
v/ Peter Rindebæk, adm. direktør Bladt Industries A/S

Kl. 11.00 – 12.30:

Frokost og networking

Kl. 12.30 – 14.30:
		
		
		
		

Spor
Spor
Spor
Spor
Spor

Kl. 14.30 – 15.00:

Pause

Kl. 15.00 – 15.30:
		

Værdien af netværk
v/ Bolette van Ingen Bro, direktør Cluster Exellence Denmark

Kl. 15.30 – 16.00:
		

Forretningskultur på tværs af Skagerrak og skandinavisk ledernetværk
v/ Tomas Arnesen, adm. direktør hvitved - din skaninaviske businesspartner

Kl. 16.00 – 18.00:

Fri netværkstid

Kl. 18.00 – 20.00:

Middag i Arena Nord

1: Offshore olie/gas
2: Offshore energi
3: Maritim industri
4: Bygge/anlæg og infrastruktur
5: Virksomhedsbesøg

Tak for i dag
I løbet af dagen vil der være mulighed for at besøge udstillerstande i Arena Nord

Om arrangørerne
Om BUSINESSBROEN NORGE-NORDDANMARK
BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK er et omfattende samarbejde
omkring erhvervs-, beskæftigelses-, og kompetenceudvikling med fokus
på den geografiske region i det sydlige Norge og det nordlige Danmark.
Samarbejdet skal bidrage positivt til, at virksomheder og organisationer i
begge lande oplever vækst, udvikler sig og formår at skabe synergieffekter
på tværs af landegrænsen. BusinessBroen NORGE-NORDDANMARK
er en paraplyorganisation, som dækker over en lang række nordjyske
initiativer. Bag konferencen står delprojektet Nordjysk Erhvervsfremstød
Norge, der har særligt fokus på offshore, den maritime og industrielle
industri samt byggeri & anlæg.
Læs mere på www.businessbroen.dk

Om MARCOD
MARCOD – Maritimt Center for Optimering og Drift - er et nationalt
videnscenter, som arbejder for at understøtte udviklingen i små og
mellemstore maritime virksomheder. MARCOD yder 1:1 maritim sparring
inden for markedsudvikling, produktudvikling og kompetenceudvikling,
faciliterer og udvikler maritime netværk samt afholder maritime konferencer
og temamøder. MARCOD blev etableret i 2010 og har base i Frederikshavn.
Centret har i alt seks ansatte og en ph.d.-studerende fra Aalborg Universitet.
Læs mere på www.marcod.dk

Om HUB NORTH
HUB NORTH udspringer af et nordjysk projekt, der skal samle leverandører
og underleverandører til vindmølleindustrien i et fagligt netværk, men har
nu bredt sig ud over regionens grænser og tæller i dag en lang række
medlemsvirksomheder fra det øvrige Danmark. HUB NORTH har til
formål at synliggøre, forene og styrke den danske vindmølleindustri ved
generelt at varetage branchens interesser. Projektansvarlig er Aalborg
Samarbejdet, og projektet finansieres desuden af EU’s Socialfond, Aalborg
Havn, Aalborg Erhvervsråd, FORCE Technology, Væksthus Nordjylland og
Aalborg Universitet.
Læs mere www.hubnorth.dk

