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DI’s 5 dage i USA på innovationstur, 2019
den 11.-15. november 2019

Du skal besøge bl.a. ledende folk hos:

• John Stoddard, Ex. Senior Designer, IDEO Silicon Valley, CA

• Heroic Ventures, Manifold og Jonas Olsen Palo Alto

• X – The Moonshot Factory (Google X) Mountain View, CA

• b8ta San Francisco, CA

• Cisco San Jose, CA

• Apple Cupertino, CA

• Silicon Valley Bank Palo Alto. CA

• Amazon Innovation – Lab 126 Sunnyvale, CA

• Ørsted Boston, MA

• PowerHydrant Boston, MA

• MIT – Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA

• Cambridge Innovation Center (CIC) Cambridge, MA

• Progress og WeWork Boston, MA

• PTC Boston, MA

• MathWorks Natick, MA

• Desktop Metal (3D print i metal) Burlington, MA
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Oversigt - innovationsledelse i vest- og øst-USA

• IDEO/Design Thinking – vi mødes med top-designeren John Stoddard, Ex. Senior Designer hos IDEO

• Heroic Ventures – vi starter med at se på det finansielle miljø med M&A samt tidlig start-up-finansiering 

• Manifold – vi gennemgår status på, hvor langt kunstig intelligens (AI) og Machine Learning er kommet

• X – The Alphabet Moonshot Factory – med det tidligere navn ”Google X” ser vi projekter, der når højt op!

• b8ta – en serie af forretninger med sin egen forretningsmodel, der eksponerer start-up’s nye produkter

• Cisco Executive Briefing Center – hvor vi hører om connectivity, IoT og inspireres i retning af nye trends

• Apple – hvor vi mødes med deres Enterprise-afd., hvor ideer virksomheders digitale løsninger faciliteres

• Silicon Valley Bank – vi mødes hos en bank, taler om start-up-finansiering – også i dansk kontekst

• Amazon Innovation – Lab 126 – vi ser internetbutikken, der bruger lidt af overskuddet på fysiske produkter

• Ørsted – vi mødes med adm. dir. i USA, hvor der fra den danske afd. derovre bydes ind på havvindmøller

• PowerHydrant – vi ser, hvordan en tankstation i fremtiden automatisk påfylder el-biler og el-lastvogne

• MIT – besøg på et af verdens førende universiteter, der samtidig er meget virksomhedsorienteret

• Cambridge Innovation Center (CIC) – den største innovationshub i USA, hvor vi oplever netværksmiljøet

• WeWork – vi fortsætter i samme skuffe med networking-middag og møder opstartsmiljø og de etablerede

• Progress – vi taler med en førende indenfor IoT, når det gælder håndtering af data i Edge eller/og Cloud

• PTC – oplev AR og tænk det ind i din virksomheds hverdag, og se din forretning på en ny levende måde

• MathWorks – vi mødes på verden største ”regnemaskine-virksomhed” – MATLAB og meget-meget mere

• Desktop Metal (3D print i metal) – genopfinder design, udvikling og produktion med 3D metalprintning

- alt sammen på fem hele, koncentrerede dage startende i Silicon Valley og derefter i Boston – ingen spildtid!

2

Dansk Industri

11. nov. 19



DI's innovationstur 
til USA 2019

11. nov. 18

Plan for dagene 10.-16. november 2019
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Dato: Søndag

10. nov.

Mandag

11. nov.

Tirsdag

12. nov.

Onsdag

13. nov.

Torsdag

14. nov.

Fredag

15. nov.

Lørdag

16. nov.

Morgen: Du bestemmer 

selv, hvornår 

og hvordan du 

rejser til USA

Intro på hotel 

kl. 8.30

Forstå Silicon 

Valley kl. 9.00

Design Thin-

king kl. 10.00

Cisco

kl. 8.30-11:00

Amazon 

Innovation –

Lab 126

kl. 8.30-10.30

Ørsted

kl. 8.30-9.45 

og gang forbi 

Capital One til 

kl. 10.45 hos 

PowerHydrant

Gang til PTC, 

ankomst kl. 

8.45 og videre 

med bus

kl. 11.00

Tidligst 

forventet 

ankomst til 

Danmark er 

lørdag

Middag: Frokost

kl. 12.00 i 

Palo Alto 

hos Heroic 

Ventures inkl. 

Jonas Olsen 

og Manifold

Frokost hos 

Apple i Apple 

Park kl. 12.00

Flyve til 

Boston

ca. kl. 14 

Check-in

kl. 12.00

Afgang kl. 

12.30 til kl. 13-

frokost på 

Gather

Bus videre kl. 

14.00 til MIT

MathWorks 

inkl. frokost

kl. 12.00-14.00

- eller vælg at 

tage en 

weekend-dag i 

denne dejlige 

by, Boston

Eftermiddag: San Francisco:

Vælg f.eks. at 

mødes med 

nogle af de 

andre ved Pier 

39 kl. 17.00 til

”Walk-n-talk” 

X – The 

Moonshot 

Factory

kl. 16.30

Kørsel kl. 

18.00 til b8ta i 

San Francisco

Apple

kl. 13.00-16.30

På Apple Park 

Visitor Center 

før afgang til 

Palo Alto

Flyve til 

Boston 

(fortsat)

MIT

kl. 14.30-16.00

inkl. MIT rund-

visning

CIC og 

Venture Café

kl. 16.45-17.45

Desktop Metal

kl. 15.00-17.30 

Bus tilbage 

mod Boston

DI tur-program 

slutter ca.

kl. 19.00

Aften: Eller mød ind 

på Bay 

Landing Hotel 

til turens første

overnatning

Aften og let 

middag under 

Founders 

Evening hos 

b8ta

Kl. 18.00 hos 

Silicon Valley 

Bank i Palo 

Alto inkl. 

middag

Ankomst til

Boston og 

indkvartering 

på hotellet

Med bus til 

WeWork og 

Progress inkl. 

let netværks-

middag

kl. 18.15-22.00

Vælg f.eks. at 

tage et fly med 

afgang fra

kl. 21.00 eller 

om lørdagen
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Mandag den 11. november 2019

Forstå Silicon Valley – v. John Stoddard

• Silicon Valley beskrives og forstås bedst ved at 
opleve stemningen og møde nogle af dem, der 
er taget hertil eller måske er opvokset i området
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•Adobe Systems•Agilent Technologies•Apple Inc.•Cisco Systems•eBay•Google•Intel•Logitech•Maxtor•Netscape•NVIDIA Corporation•Oracle Corporation•PayPal•Pixar Animation•SanDisk•Symantec•Yahoo•McAfee

• En tredjedel af verdens venture kapital bruges her

• Begrebet at starte noget i en garage kommer herfra, 
hvor f.eks. HP og senere Apple startede sådan

• Diversitet i nationaliteter og kulturer sammensmelter

• Vi får hjælp til at forstå Silicon 
Valley af én af de bedste 
overhovedet til at tale herom –
tjek evt. hans LinkedIn-profil...
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Mandag den 11. november 2019

IDEO / Design Thinking – v. John Stoddard

• IDEO har i årtier udviklet og præget 
designtænkning i virksomheder, og 
hvem bedre end John Stoddard 
med sine 18 år hos IDEO kan 
fortælle, hvad der er at hente fra at 
tænke på denne måde?!

• John beskriver: ”My passion is 
applying Design Thinking to 
advance human, community, 
business and technology 
opportunities”

• Vi kommer til at søge svar på: 
“What is successful corporate 
innovation?”, samt “Which are the 
best in class examples IDEO ever 
worked with?”
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1. Empati

2. Definér

3. Ideate

4. Prototype

5. Test
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Mandag den 11. november 2019

Heroic Ventures og Manifold – v. Jonas Olsen
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• Heroic Ventures er en venturekapitalfond til 
investeringer i en opstartsvirksomheds 
tidlige fase. Man ser det som at investere i 
lidenskabelige helte - og målbevidste 
iværksættere, der løser reelle problemer på 
store markeder.

• Manifold er en AI udviklingsvirksomhed, der 
accelererer AI og Machine Learning for 
andre virksomheder. Deres team har 
evnerne til at designe, bygge, implementere 
og administrere komplekse dataprogrammer 
i stor målestok.

• Matt Robinson, Founder 
& Managing Partner at 
Heroic Ventures byder 
os velkommen og 
fortæller denne slags 
investeringer

• Dr. Sourav Dey, Co-
founder og CTO af 
Manifold, giver os en 
status på, hvor AI og 
Machine Learning er 
nået til p.t.

• Jonas N Olsen arbejder med strategi, M&A og innovationsprogrammer 
og har et meget stort netværk i Silicon Valley

• Jonas giver os et indblik i ”US vs. Denmark Business Environment”, 
”Midsize M&A in the US” og ”IoT Satellite Start-up”
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Mandag den 11. november 2019

X – The Moonshot Factory – tidl. Google X
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• Verdens ultimative legeplads for bl.a. Dean Banks, Project Lead hos X

• Tænk det, byg det – som man siger på amerikansk:                              
”Money is no object”

X is a diverse group of inventors and entrepreneurs 
who build and launch technologies that aim to 
improve the lives of millions, even billions, of people. 
Our goal: 10x impact on the world’s most intractable 
problems, not just 10% improvement. They approach 
projects that have the aspiration and riskiness of 
research with the speed and ambition of a startup.
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Mandag den 11. november 2019

b8ta – en særlig gadget-butik
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• Hvem ved, - måske laver den næste 
gadget ”en bule i universet” ?!

• Det kan kun gå for langsomt med at 
komme ind i butikken og se på 
sagerne!

• Men, - hvad er det innovative her? 
Jo, - det går i flere planer:

• F.eks. er b8ta udstillingsrum til leje for 

produkter fra start-ups, der ikke selv har 

distributionskanalerne

• Som en del af servicen indsamler b8ta 

også ”big data”, - i alle fald data på alle, 

der kommer ind i butikken ved hjælp af 

kameraer og AI: ”Mand, ca. 50 år, stod 

7 minutter ved produkt X, betjente 

knapperne 23 gange, tog et produktark”
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Tirsdag den 12. november 2019

Cisco Executive Briefing Center
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• Cisco stammer fra San Francisco

• Cisco Executive Briefing Center er en del af hoved-
kontoret i San Jose og er klar til at åbne op for os

• Her mødes vi med nogle af Cisco’s ledere og faglige 
eksperter for at diskutere, hvordan deres fokus på 
innovation i årevis har holdt og stadig holder 
virksomheden førende på et område og marked, der 
konstant tager en drejning til noget nyt og forælder 
gårsdagens ”sidste nye teknologi”

12. nov. 19
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Tirsdag den 12. november 2019

Apple – Enterprise afdelingen
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• Vi skal besøge Apple og tale om innovation 
og platforme, som bl.a. Apple Danmark 
understøtter

• I de seneste år har Apple indgået i 
strategiske samarbejder med andre store 
spillere, og det er vigtigt for os at vide, i 
hvilken form danske industrivirksomheder 
kan drage nytte af synergierne

• Vi lærer også noget om baggrunden for 
Apples succes og får et indblik i Apple Park 
bygningens betydning for alt fra arbejdsmiljø, 
bæredygtighed og innovationskraft



DI's innovationstur 
til USA 2019

11. nov. 18

Tirsdag den 12. november 2019

Silicon Valley Bank – snart også i Danmark…
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• Silicon Valley Bank’s europæiske afdeling åbner nu en 
afdeling i Danmark, da man mener, at der er gode start-up 
aktiviteter her og i Norden.

• Det er en ”normal” bank, eller ”tech-bank” der bare går efter 
virksomheder med forretningsmodeller, der vil ”disrupte”

• Siden 1992 har banken hjulpet investorer til innovative folk, 
der har ”vilde ideer”.

• Vi mødes med Brandon Graffeo, Head of Sponsor Finance
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Onsdag den 13. november 2019

Amazon Innovation – Lab 126
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• Hos Amazon findes en intern enhed, 
et ”lab”, der ser på innovationer for 
alle Amazon-virksomheder med 
fokus på IoT, netværk, droner osv. 

• Produkterne Alexa, Kindle, Fire TV 
og mange flere er kommet herfra

• Vi taler med Dan Rhodes, 
Entrepreneur in Residence
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Torsdag den 14. november 2019

Ørsted – havvindmølleparker er fremtiden i USA
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• Anno 2019: Antal havvindmøller i USA: 4 – (det var ikke mange…)

• Ørsted bød ind på at lave havvindmølle park i USA – og tabte… Men så 
købte man bare dem, dvs. der vandt ordren!

• Vi mødes med Thomas Brostrøm, President North America, Ørsted.
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• Powerhydrant er en opstartsvirksomhed, der 
gerne stiller op til inspirerende dialog om deres 
virke og vil vise frem

• De laver (eller vil lave) et opkoblingssystem til 
elbiler - en slags robotarm, så bilisterne ikke 
selv skal føre ladekablet til sin bil hjemme eller 
på el-stationen, - tænk ligesom på tankstation 
eller måske bare på en parkeringsplads!

• P.t. ser det jo nemt ud med de kabler, som vi 
ser i dag, men med kabler med teoretiske 
effektoverførsler på op til 1.500V og 3.000A –
ja 4,5 MW, så bliver kablerne nok lidt stive og 
tunge...

• Der går nok noget tid, førend biler vil kunne 
modtage sådanne effekter, men el-lastbiler er 
også på vej…

• Vi mødes med founder og               
patentholder Kevin Leary
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Torsdag den 14. november 2019

PowerHydrant – automatisk el-påfyldningsstation 
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• MIT regnes for at være blandt verdens 
førende tekniske universiteter

• MIT vægter især uddannelse inden for 
naturvidenskab (ingeniøruddannelser) 
samt forskning på internationalt topplan, 
og forskere på MIT har gjort sig fortjent 
til ikke mindre end 72 nobelpriser

• På MIT møder vi vores danske kontakt 
Arne Hessenbruch, der underviser dér 
og fortæller os om innovationshistorien, 
innovationsmiljøet i området og MIT’s
betydning
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Torsdag den 14. november 2019

Massachusetts Institute of Technology
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• CIC er et iværksættermiljø – stedet hvor iværksættere bor, 
mødes, netværker og udvikler deres forretning til en sund og 
levedygtig vækstvirksomhed

• CIC blev grundlagt i 1999 af de to MIT-uddannede Timothy 
Rowe og Andrew Olmsted, og huser hundredvis af start-ups 
flere steder i USA og senest også i Europa

• Vi skal på visit i Venture Café og kort opleve miljøet, hvor 
innovatorer mødes

• Vi skal selv prøve kræfter med en bestemt type networking, 
hvor man på maksimalt 2x2 minutter har fundet ud af, 
hvordan man kan hjælpe hinanden – så skal man videre…

16
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Torsdag den 14. november 2019

CIC Venture Café – Cambridge Innovation Center
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• Progress laver løsninger indenfor cloud- og edge computing

• Denne virksomhed har til huse i et opstartsmiljø, der er 
typisk for, hvordan innovationsmiljøet virker i øst- og vest 
USA. Hele opstartsmiljøet hedder her WeWork, hvor der 
pudsigt nok også er grene af dette i København

• Vi mødes med Justin Burke,                                                  
et digitalt geni….

Torsdag den 14. november 2019

Progress – hos WeWork opstartsmiljøet
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Fredag den 15. november 2019

PTC – AR forenet med IoT – og kendt for PRO/Engineer 
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• Vi skal se mere på udviklingen af Augmented Reality (AR), 
der har evnen til grundlæggende at ændre måden vi 
arbejder på og viser hinanden, hvad vi prøver at forklare

• AR forener den digitale og fysiske verden. Når AR 
kombineres med IoT-data, bliver vores applikationer 
såkaldte ”transformative oplevelser” og digitale tvillinger

PRO/Engineer CAD programmet 
kendes bredt i danske industri-
virksomheder – herunder er et 
eksempel, – et målesystem til 
optisk måling af gasser og pH 
værdi i arteriel blod:



DI's innovationstur 
til USA 2019

11. nov. 18

Fredag den 15. november 2019

MathWorks - Deep Learning
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• Vi kommer ind på hovedkvarteret, - en 
virksomhed med 4.000 medarbejdere

• MATLAB, som er bedst kendt fra 
MathWorks, er blot én af et utal 
applikationer/programmer, som laves 
til understøttelse af udviklingen ind i 
vores nye digitale æra

• Machine Learning især til selvkørende 
biler er stort for tiden, men det er 
også:

• Modellering og simulering

• Signalprocesser

• Imaging

• Test og målinger

Om man er ingeniørstuderende 
eller udviklingsingeniør, kender 
man ofte til MATLAB
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Fredag den 15. november 2019

Desktop Metal (3D print i metal)
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• Før første shipped maskine fik man 
$260M i venture kapital (og siden endnu 
$150M), skaffet sig de vigtigste patenter 
og hyret verdens førende 3D materiale-
folk. Så er man klar!

• Man har udviklet en komplet end-to-end 
system til printning og frembringelse af 
emner lige fra ét styk til prototyping til 
kontorbrug og helt til masseproduktion

• Deres teknologi integrerer efter sigende 
hardware, software og materialer til at 
overskride de nuværende begrænsninger 
i branchen og skubbe grænserne for, hvad 
der er muligt med metal

• Vi møder grundlæggeren Tuan TranPham, 
der har 14 års erfaring med 3D print og 
har endda studeret på DTU

Udviklingen af og applikationer med 
3D metalprint går kun én vej – op!
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Vil du tilmeldes, eller bare vide 
mere om innovationsturen?

Kontakt Nicolas Boalth

Nicolas Boalth
Senior Advisor/Chefkonsulent, Innovation

(+45) 21287379 (Mobile)
nibo@di.dk
www.di.dk
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