Romerikskonferansen
Delta på en underholdende og lærerik dag!
Romerikskonferansen 2019 vil ta opp aktuelle trender i samfunnet
– med fokus på grønn fremtid og økt bærekraft.
Konferansen er for et bredt næringsliv, og vil inneholde en rekke
spennende foredragsholdere som vil by på inspirasjon, motivasjon og
overraskelser. Det blir også tid til samtaler og mingling underveis.

› Tirsdag 29. oktober
› Kl. 09.00 – 14.00
› Lørenskog Hus,
Storstua.

Meld deg på, og les mer, her: https://mailchi.mp/2c07fdd08302/romerikskonferansen2019

Program
09.00 › OPPMØTE
Mingling med kaffe og smoothie
09.30 › Anders Rodem, Spinnakerfilm.no
Åpning av dagen
09.40 › Velkommen
Konferansier Solfrid Flatby
10.00 › Ragnhild Bergheim, Styreleder i SNR
Fremtidens næringsliv på Nedre Romerike
10.10 › Petter Gulli, 12 YEARS
Hvordan skape konkurransefortrinn ut av bærekraft!
10.35 › Arne Krokan, professor NTNU
Forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet
– underholdende og faglig om digitalisering og teknologi
11.00 › PAUSE  
Med frukt
11.15 › Beate Nossum, Fo°tprint
Fra adferdsendring til holdningsendring – prosjekter
som bidrar til raskere bærekraftig omstilling
11.40 › Interessante bedrifter i regionen presenteres
12.20 › LUNSJ
13.00 › Henrik Aase, Fokus 1
Motivasjon i hverdagen – jeg burde gjort det!
13.30 › Nejra Macic, Prognosesenteret
Utsikter for norsk økonomi og boligmarkedet,
med dypdykk på Nedre Romerike
13.50 › Solfrid Flateby
Oppsummering av dagen
14.00 › SLUTT

Anders Rodem

Er, sin unge alder til tross, en dreven og dyktig
produsent og prosjektleder innenfor reklameog videobransjen. Anders har arbeidet med
markedsføring og konseptutvikling for bl.a. Audi,
Orkla, Marriot og Bislett Games.

Petter Gulli

Har jobbet i over 30 år med reklame og
markedsføring, og brenner for bærekraft:
Hvordan få folk engasjert i det grønne skiftet,
hvorfor kommuniserer vi feil om klima, og
hvordan skape konkurransefortrinn ut av
bærekraft.

Arne Krokan

En av Norges mest ettertraktede foredrags
holdere innenfor digitalisering og teknologi.
Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan
ny teknologi endrer samfunnet, spesielt
organisasjoner, deres forretningsmodeller og
vilkår for verdiskaping.

Beate Nossum

Initiativtaker og byråleder i Fo°tprint, et PR-byrå
som har spesialisert seg på det grønne skiftet.
Hun er blant Norges fremste eksperter på klimaog endringskommunikasjon.

Henrik Aase

En profesjonell, men ikke tradisjonell, foredrags
holder – med motivasjon som overordnet tema.
Over 20 års erfaring har dannet grunnlaget for
en finpusset, men annerledes foredragsmodell
som baserer seg på humor, innsikt og empati.

Nejra Macic

Nejra har en mastergrad i samfunnsøkonomisk
analyse fra Universitetet i Oslo. Hun har ansvar
for Prognosesenterets analyser av BAEmarkedene samt makroøkonomiske vurderinger.
Hun er mye brukt som foredragsholder.

Konferansen kommer som en oppfølging av fjorårets kick-off for den nye
Næringsstrategien for Nedre Romerike.
Romerikskonferansen arrangeres av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR).
SNR er medlem av Miljøhovedstadsåret.

