TECHTANK DAY 2022
19 MAJ PÅ KREATIVUM I KARLSHAMN

Varmt
välkommen med
din anmälan senast
den 13 maj på:
bokning.techtank.se

Välkommen till Techtank Day 2022 – vår årliga konferens och mötesplats för industrin
i Blekinge! Missa inte denna förmiddag med inspiration och samtal om hur vi tillsammans
stärker industrins konkurrenskraft i regionen. Dessutom bjuder förmiddagen på en högst aktuell föreläsning på temat Hur behåller vi försprånget? med samhälls- och framtidsanalytikern Troed Troedson!

PROGRAM

(Med reservation för ev. ändringar)

08.30

Registrering och frukostmingel i Kreativums café och utställning!

09.00

Konferensen startar

8Välkommen!
Göran Johnsson, ordförande Techtank & Ingela Håkansson, VD & klusterledare Techtank
8Kreativum – en viktig pusselbit i framtidens kompetensförsörjning
Jonas Knutsson, tillträdande VD, Kreativum Science Center

8 Techtank – tillsammans skapar vi en hållbar och konkurrenskraftig industri
Ingela Håkansson, VD & klusterledare Techtank

kollar läget med några av företagen i industriklustret! I fokus: kompetensutveckling &
8 Vi
-försörjning, teknikutveckling & innovation, affärsutveckling, samverkan & påverkan!

Jonna Hermansson, VD Norje Smidesfabrik, Jonas Lindholm, VD Sculptur Sweden, Mikael Vessin, platschef Volvo Cars

8 Paus – mingel & förfriskningar
8 Hur behåller vi försprånget?

Föreläsning med Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker

8Rundabordssamtal

Vi fyller på med förfriskningar och samtalar om några av huvudfrågorna från föreläsningen med Troed Troedson

om hur vi behåller försprånget – vad kom vi fram till?
8Panelsamtal
Tillsammans med Troed Troedson fångar våra paneldeltagare upp och diskuterar det som framkommit i

rundabordssamtalen. I panelen: Erika Augustinsson, innovationsstrateg Region Blekinge, Helena Lönegård,
platschef Saab Kockums, Mats Viberg, rektor Blekinge Tekniska Högskola

8 Avslutande ord & överlämning till värd för nästa års Techtank Day
12.30

Konferensen avslutas med lunch – ät på plats eller ta med dig!
Möjlighet till rundtur på Kreativum Science Center för den som önskar.

FÖR VEM

ANMÄLAN

NÄR & VAR

MER INFO

Techtanks medlemsföretag, samarbetspartners, ägare & finansiärer,
samt andra företag och organisationer som är intresserade av
Techtanks verksamhet är varmt välkomna!
19 maj 2022 kl. 08.30-12.30 (registrering & frukost 08.30-09.00)
på Kreativum Science Center, Strömmavägen 28, Karlshamn

Sverige har världens mest innovativa
befolkning. Utnyttjar vi det? Eller
sitter vi på en guldgruva som vi ännu
inte lärt oss dra nytta av? Kommer
en allt mer oförutsägbar värld att
vara det som verkligen premierar
innovation? Och hur kommer det i
så fall att påverka vår industri, våra
företag och vår försörjning?
Troed Troedson beskriver hur
kombinationen innovation, industri,
digitalisering, Corona och Ukraina
kanske bildar den ”perfekta storm”
som verkligen skulle accelerera
svenskt näringsliv och svensk export.

Anmäl dig via bokning.techtank.se senast den 13 maj.
Uppge ev. specialkost och andra behov vid anmälan. Konferensen
är kostnadsfri men vid utebliven avbokning debiteras 300 kr.
Ingela Håkansson, VD & klusterledare Techtank
ingela.hakansson@techtank.se, 076 861 27 43

Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka industrins konkurrenskraft.
Techtanks huvudmän och ägare är Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner – Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.
Läs mer på www.techtank.se

