PROGRAM UTSIKT 2017*
FREDAG 22 SEPTEMBER

HUVUDTEMAN

08.00

GLOBALISERING - Vem kan man lita på i en globaliserad värld?

Kickoff-frukost för alla som är anmälda till UTSIKT.

SÖNDAG 15 OKTOBER
10.00

Frimis Salonger dukar upp en härlig mingelbrunch.

10.45

Registrering med kaffe på Frimis Salonger.

11.30

Bussen mot Stockholm lämnar Örebro, lunchen tar vi på vägen.

14.30

Inledning UTSIKT 2017.

15.00

Läs mellan raderna och lyckas. Redan nu kan vi utlova att
Annika R Malmberg bjuder på en föreläsning med många
humoristiska tolkningar av hur olika vi kan se på livet, och
hur våra personligheter påverkar våra relationer
både i yrkes- och privatlivet.

I en värld där teknik, information och kunskap är lättrörligt är det sociala
kapitalet en allt viktigare konkurrensfaktor. Ökar affärsutbytet om vi
bygger tillit och förtroende? Hur gör vi det globalt med digitalisering som
en drivkraft? Hur tar vi gemensamt ansvar för miljö och sociala aspekter i
produktionen av tjänster och varor? Investerar du etiskt eller fegar du ur?
Årets temapartners rätar ut frågetecknen.

Temapartner Globalisering: CGI, Nordea, Örebro universitet
DIGITALISERING - Vem är din bästa vän i morgon?

16.00

Nätverksmingel i Café ÅSIKT med kontaktpunkter.

16.30

Parallella föreläsningar i våra teman.

Digitaliseringen ifrågasätter gamla sanningar och hotar befintliga strukturer, men ger dig också stora möjligheter. Nya affärsmodeller öppnar för innovativa samarbeten och nya kundrelationer. Det kan kännas övermäktigt
mitt i vardagen när fokus är att vara lönsam här och nu. Våra temapartners
inspirerar och ger konkreta tips på vilka möjligheter du har.

17.45

After Work i café ÅSIKT med Boris René unplugged.

Temapartner Digitalisering: CloudPro, Jämtkraft, Knowit

19.30

Välkomstdrink i bankettfoajén.

20.00

Trerättersmiddag med 9-mannabandet SoulMates & Boris René.

23.15

After Dinner med bar och DJ.

MÅNDAG 16 OKTOBER
06.30

Frukostbuffé fram till 08.30.

07.00

Energistart för dig som vill kicka igång dagen.

08.45

God morgon! Handelskammarens vd, Jenny Emerén
inleder UTSIKTs andra dag.

09.00

I fokus med aktuella gäster.

10.00

Nätverksmingel i Café ÅSIKT med kontaktpunkter.

10.30

Parallella föreläsningar i våra teman.

11.45

Parallella workshops i våra teman.

12.30

Lunch.

13.30

Framtidslabb.

14.30

Avslutning av UTSIKT 2017.

15.00

Buss tillbaka till Örebro.

17.30

Beräknad ankomst till Örebro.

KICKOFF
Alla som är anmälda till UTSIKT 2017 är välkomna till vår kickoff-frukost
den 22 september. Då bjuder vi och Conventum på en försmak av vad
som väntar den 15-16 oktober i Stockholm.

* Tider och innehåll är preliminärt.

URBANISERING - Innovativ vardag hemma - mitt i världen
För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landet. Idag bor vi
i tätorter. Som arbetsgivare måste du att hitta utvecklande prestationsmiljöer, som företagare utmanas din innovationskraft och som boende
förväntas du att leva hållbart. Våra temapartners ger konkreta exempel på
nya möjligheter i urbaniseringens spår när storskalighet utmanas av en ny
småskalighet.

Temapartner Urbanisering: Kopparbergs Bryggeri, ÖBO, Örebro universitet

MINGELBRUNCH
Missa inte att boka mingelbrunchen som Frimis Salonger dukar upp från
10.00 den 15 oktober. Ett väldigt bra sätt starta resan mot Stockholm och
ett ypperligt tillfälle att börja knyta kontakter med deltagare under trevliga
och goda former.

CAFÉ ÅSIKT OCH KONTAKTPUNKTER
Här är det högt i tak. Vi fikar, minglar och After Workar! Det är också platsen för spontana möten. I Café ÅSIKT blandas stort och smått. Nya möten
och handslag för affärer. I Café ÅSIKT finns även årets nyhet: 20 kontaktpunkter för företag och organisationer.

ENERGISTART
Gör UTSIKTs andra dag precis lika bra som den första. Örebro universitet
kickar igång dagen med nn, nn och nn - med den härliga energiboosten
kan vi driva Örebroregionen framåt!

EXKLUSIVT FRUKOSTMÖTE
Du som vill kan boka en frukost för dig och 15 exklusiva gäster mellan 07.00
och 08.30 måndagen den 16 oktober.

TEMAPARTNERS
För att programmet på UTSIKT 2017 ska bli aktuellt, angeläget och relevant
samarbetar vi med följande temapartners: CGI, CloudPro, Jämtkraft, Knowit,
Kopparbergs Bryggeri, Nordea, ÖBO och Örebro universitet.

Gilla oss på facebook!

