FREMTIDEN RUNDT PÅ 5 DAGE

Tag din ledergruppe med på et eksklusivt uddannelsesforløb
med fokus på strategi, ny teknologi og nye organisationsformer.

16. – 20. SEPTEMBER 2019

Er du og din virksomhed klar til fremtiden?
Har du overblikket over, hvad ny teknologi betyder for dine kunder og din forretningsmodel?
Er jeres strategi stærk nok til at kunne matche udviklingen i en digital verden?
FÅR DU ALLEREDE SVED PÅ PANDEN?
BARE ROLIG – DER ER HJÆLP PÅ VEJ
Vi hjælper dig med at skabe EN BÆREDYGTIG STRATEGI I EN DIGITAL VERDEN med fokus på nye
teknologier, nye forretningsmodeller og nye måder at arbejde på.
Tag med Dansk Industri og DareDisrupt på et eksklusivt uddannelsesforløb med fokus på STRATEGI,
INSPIRATION, NY TEKNOLOGI OG NYE ORGANISATIONSFORMER.
Hovedaktiviteten i uddannelsen er en intensiv 5-dages strategi- og inspirationstur ud i fremtiden fra den
16. – 20. september 2019. Vi tager på besøg ved førende virksomheder og innovationscentre i Europa, alt
imens du bliver undervist i og arbejder med strategi og forretningsmodeller i en eksponentiel verden. Ud
over de fem dage i bus indeholder forløbet en opstartsdag, et online-møde og en opfølgningsdag med fokus
på implementering.
I bussen har vi samlet strategiansvarlige fra forskellige virksomheder, og du kommer til at udvikle din virksomheds egen strategi, med input og inspiration fra andre strategiansvarlige, samtidig med at du på hele
turen får kompetent og udfordrende sparring fra strategikonsulenter og teknologikyndige transformationseksperter.
Undervejs kommer du til at møde nogle af de mest fremtrædende eksperter inden for nye teknologier som
KUNSTIG INTELLIGENS (AI), VIRTUAL OG AUGMENTED REALITY, BIOTECH, BLOCKCHAIN, 3D PRINT
og ROBOTTEKNOLOGI. Du får en indsigt i og et overblik over de afgørende teknologier, og hvilken
påvirkning de har på fremtidens vindere.
Vi har mange spændende stop undervejs, så du kan få din virksomhedsstrategi klar til fremtiden, og vi kan
næsten garantere dig, at du vil få idéer, du ellers ikke ville have fået.
Du kommer til at udvikle din virksomheds egen strategi samtidig med, at du får et unikt netværk med andre
strategiansvarlige, som du kan blive inspireret af. Du får kompetent og udfordrende sparring fra strategikonsulenter, teknologi-kyndige transformationseksperter og øvrige deltagere.

Vil du også med? Så skynd dig at tilmelde dig turen inden den bliver udsolgt.
Læs mere på di.dk/fremtidenrundt
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VI HAR TIDLIGERE BESØGT:

”Jeg var i gang med at undersøge
forskellige muligheder for at tage
en MBA, men så fandt jeg DIuddannelsen ’Fremtiden rundt
på 5 dage’ i stedet. Det har givet
mig fuldt udbytte for pengene!”

”Vi skal ud af komfortzonen og se
mulighederne for at hente input
til nye måder at gøre tingene på.”
Carina Bukkehave, direktør Carglass A/S
Deltager på ”Fremtiden Rundt på 5 dage”, 2018

Karen L Lauritsen, direktør, Lauberg Consulting
deltager på ”Fremtiden Rundt på 5 dage”, 2018

DINE GUIDER PÅ TUREN:

ANDERS HVID: Grundlægger af
DareDisrupt og ekspert i disruption
som et strategisk værktøj, nye teknologier og eksponentielle organisationer.

SUSANNE ODGAARD: Førende tænker i fremtidens ledelse, eksponentielle forretningsmodeller og hvordan
man skaber et massivt transformerende formål.

THOMAS SKELBO: Særdeles erfaren
lederudvikler med fokus på ledelsespsykologi og forandringsledelse.

MILLE MUNKSGAARD: Konsulent
med speciale i innovation i organisationer, herunder implementeringen
af tiltag der kan styrke innovation
igennem en organisations kultur.

