KONFERENS 29-30 MAJ 2018

PLATS: LYCKSELE
LUNCH – TILL – LUNCHKONFERENS
Digilyft 2.0 och Möjligheternas Region hälsar dig välkommen!

 Framtidens ledarskap
 Digitala möjligheter
 Panelsamtal – hur får du nästa
		 generation att vilja jobb hos just dig?
På programmet bla Darja Isaksson, utsedd till
Sveriges mäktigaste opinionsbildare
av Veckans Affärer.
Se program på baksidan»

Foto: Joel Nilsson

DEN DIGITALA
FRAMTIDEN ÄR HÄR

Konferencier: Annakarin Nyberg, Fil. Doktor
Internetforskare, Författare, Föreläsare & Moderator

Aktuell med: Sommarpratare 2017 - Sommar i P1, Miss Clarity
klädkollektion - P1 SR: Livet på nätet - ett specialprogram om samhällets digitalisering, Sociala medier & härskartekniker, utlandslansering
av succéserien Steg för steg(kunskapsböcker för barn).
www.annakarinnyberg.se

#digitalaframtiden

@missclarity.se

PROGRAM
TISDAG 29 MAJ
11.30

Drop-in-lunch på MB i Lycksele

13.20

Daniel Hakola Digital kreativitet - Influencer,
YouTuber och Norrlands bästa FIFA-spelare

13.00

Inledning

Daniel från Norsjö startade en YouTube-kanal
som snabbt fick tusentals följare. Nu kommer
han hit och delar med sig av sina erfarenheter
och kunskaper inom sociala medier.
#Dannehakola

Daniel Hakola - digital kreativitet
14.00
14.40

Minimässa mingel och fika
W3 - #ettstarkarenorrland
Affärsliv W3 AB är ett Västerbottniskt kompetensföretag. Pär Dunder presenterar för första
gången trender och tendenser som ger svar på
var insatser behövs och vilka beteenden som
behöver förändras för att växa med lönsamhet.

ONSDAG 30 MAJ
08.30
09.00

16:00

Jessica Holmström OQurenz AB - Ledarskap
Företagare, VD, certifierad för DISC-beteendestil- och kommunikationsanalys och genomför
UGL-kurser. Jessica ger dig verktyg för att stärka
dig som företagsledare och skapar förutsättningar till utveckling och engagemang.

10.30

Panelsamtal med lokala företagare

11.15

Dizparc – Kom igång med er digitalisering

Vad ser vi för utvecklingspotential inom digitalisering?
Är du intressant för kommande generation?

Från strategi till handling. Här visar vi hur ni kan jobba med en
digital strategi och handlingsplan samt hitta vad som är rätt för
just er. Lär er prioritera och vad ni behöver börja med här och
nu, för att lyckas.
www.dizparc.se
dizparc

11.50
12.00

Avrundning
Avslutande lunch på MB i Lycksele»

INFORMATION:

Emma Ewadotter SoftLab,
Wearables – Digital teknik i kläder

4Pris konferens 600 kr (inklusive moms).

SoftLab är en prototypverkstad för textiler,
kroppsnära teknologi, digital modeproduktion och Internet of Things. Möjligheter för
framtidens företagare att nyttja digital teknik i
arbetskläder.
fablabumea och sliperietumea

18.30

Darja Isaksson, utsedd till Sveriges mäktigaste
opinionsbildare av Veckans Affärer. Darja inspirerar
och provocerar med forskning, exempel och tankeväckande frågor i syfte att få oss att ta den ökade
förändringstakten på allvar.

www.oqurenz.se

#sliperiet

16:40

Darja Isaksson – Framtiden är redan här

Darja Isaksson

#ettstarkarenorrland
15.00

Välkommen till en ny dag!

Avrundning
Middag på Stadskällaren i Lycksele»

Sista anmälningsdag: 2018-05-11
Länk för anmälan »
Anmälan är bindande

4Boendeerbjudande på Hotell Lycksele»

795 kr (inklusive moms) för konferensdeltagare.
OBS! Begränsat antal. Boka i tid! 0950-100 30

Information om konferensen:
Region Västerbotten»

Läs mer om arrangörerna:
Digilyft 2.0»

Möjligheternas Region»

