
Hotel Jeløy Radio

04. 09. kl. 11.30-16.00

-we make things happen

Kortbølgen 74, 1518 Moss

Mingling, registrering og lett lunsj fra kl 11.00
Programstart kl 11.30

Viken
TEKNOLOGIKLYNGE 4.0

Learning from the Best!

Fra Buzzwords �l Business!

Invitasjon: Åpent Nettverksmøte

Grønne løsninger �l det blå markedet
Hydrogen kommer for fullt i mari�m sektor!
InnovatorTrond Strømgren fra GCE Ocean Technology gir 
oss innsikt i markedsmulighetene ved bruk av hydrogen i 
mari�m sektor fremover. 
Store muligheter åpner seg!

Morgendagens bunnlinje skapes i dag!
CEO Aslaug Hagestad Nag: Morgendagens bunnlinje skapes ved å kombinere kompetansen 
i bedri�en og ekstern eksper�se. Nye materialer er en vik�g del for frem�dens produkter. 
Over 108 bedri�er har i første halvår kontaktet Future Material Katapult Senter for å få hjelp 
�l å foredle sine ideer raskere med lavere risiko.  
Aslaug gir oss en rekke eksempler som du kan beny�e 
direkte eller som inspirasjon for din bedri�.

Mingling - skap nye kontakter

«Deltagelse på ne�verksarenaer utenfor di� nære ne�verk skaper grunnlag 
  for ny ak�vitet og utvikling»

Ocean Mining - muligheter og u�ordringer
Senior Innovator Jon Hellevang fra GCE Ocean 
Technology tar for seg markedet, status og 
hvilke u�ordringer industrien må løse.

 
VIKEN-Teknologiklyngemedlemmer har førstere� �l å delta på møtene. 

Det blir raskt fulltegnet. Ønsker du å delta så meld på med en gang!
 

 Vel mø� �l enda et matny�g arrangement i regi av:

Viken
TEKNOLOGIKLYNGE 4.0

Dräger - Technology for life
Siden 1889 har Drägers produkter besky�et og reddet liv.
BDM Norden, Øyvind Lund informerer  om hvordan vi kan bistå i å bedre sikkerheten og 
besky�e arbeidernes helse i din bedri�. 
Du vil  blant annet få høre hvordan våre redningsrom reddet liv ved brann i Follotunnelen, 
samt hvordan våre gassfyrte treningsløsninger bidrar �l å redusere risiko for kre� hos 
brannmenn. Bedri�en har ca. 180 ansa�e i den integrerte Nordiske organisasjonen.

Norsk offshoreteknologi er verdensledende. 
Kan vi utny�e kunnskapen �l å utvikle 
miljøvennlig gruvedri� på havbunnen?

KLYNGEBEDRIFT
PRESENTASJON
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