
I CORONAENS SKYGGE 
Hvordan kommer vi godt ud af krisen?

Corona har med ét forandret vilkårene for at drive virksomhed. Erhvervslivet har i dén grad mærket 
effekterne af et nedlukket samfund, og mange virksomheder er stærkt udfordret af situationen. 
 
På DI Digitals årsdag 2020 skærer vi ind til benet og giver svar på, hvordan vi med teknologi kom-
mer styrket ud på den anden side af krisen.

• Få inspiration fra virksomheder, der har udviklet nye løsninger under krisen. 

• Hør professor Vincent Hendricks bud på, hvordan krisen påvirker vores samfund,  
og vi kommer videre. 

• Deltag i debatten: Hvad har vi lært? Hvad skal vi tage med videre? Og hvordan kommer vi bedst 
muligt ud af krisen?

I lyset af corona præsenterer vi i år et ”Digital First”-program, der er skræddersyet til virtuel delta-
gelse, hvor man som deltager kan følge med hjemme foran skærmen.

Se program på næste side.

DI DIGITAL ÅRSDAG 2020
Mandag den 24. august 2020 kl. 15.00 – 17.30 
Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V



I CORONAENS SKYGGE 
Hvordan kommer vi godt ud af krisen?

Moderator: Christian Hannibal, branchedirektør (konst.) for DI Digital

15.00 Velkomst
  André Rogaczewski, formand for DI Digital og adm. direktør for Netcompany A/S

15.10  Margrethe Vestager: Europa ud på den anden side
  Margrethe Vestager, ledende næstformand samt kommissær for konkurrence og digitalisering, 

EU-Kommissionen med videohilsen

15.25 Danmark ud på den anden side: Digital omstilling
  Digitalisering som nøgle til, at Danmark kommer stærkere ud på den anden side
  – Pia Ella Elmegård, Co-founder og Managing Director, Growth Tribe Denmark
  – Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev og formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
  – Jonas Buhl Gregersen, Senior VP, IT & Business Development, Tivoli A/S

15.50 Startupzonen: otte startup-pitches

16.00 Pause

16.30  Digital læring og digitale kompetencer i en post-coronatid
  – Lisbeth Knudsen, chefredaktør, Mandag Morgen og Altinget
  – Sahra-Josephine Hjorth, Co-founder og CEO CanopyLAB A/S

16.50  Digital ledelse i en krisetid
  – Henrik Ernlund, country manager SAS Institute A/S
  – Monika Juul Henriksen, adm. direktør Visma Enterprise Denmark A/S

17.10  Hvordan påvirker krisen vores samfund?
  Vincent Hendricks, filosof og professor, Københavns Universitet  

(NB: Oplægget kan ikke streames efterfølgende)

17.30 Afrunding
 Christian Hannibal, branchedirektør for DI Digital (konst.)

 Herefter forfriskninger og let anretning for dem, der deltager fysisk i Industriens hus
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