
Sted: Hotel Jeløy Radio

Invitasjon
Åpent nettverksmøte

11. des. kl. 11-16

- Prak�sk digitalisering 
- Nye materialer, composite,   

  nano, carbon

- Bruk av eksisterende 
teknologi i nye markeder

- Digital modenhetsanalyse
- Start din ska�efunnsøknad
- Reduser ska�en. 
   Eksperter hjelper deg i gang

- Mingling

-we make things happen

Kortbølgen 74, 1519 Moss
Mingling, registrering og lett lunsj fra kl 11

OBS!
Begrenset antall plasser. 
Førstemann �l mølla
gjelder! 
VIKEN-klyngebedri�er 
har førstere�.
 

Muligheter og trusler for din bedri�

Viken
TEKNOLOGIKLYNGE 4.0

Viken
TEKNOLOGIKLYNGE 4.0

CEO Henrik Wullf :
Vi har sjekket vår digitale modenhet og fant både 
trusler og mange muligheter som vi har ta� tak i 
for å gjøre C.H. Evensen Industriovner                 
«Fit for Future». Vi får 
innblikk i metode, �ltak og 
forventede resultater

CEO Aslaug Hagestad Nag
Future Materials, er et norsk testsenter for 
frem�dens materialer. Det globale markedet for 
avanserte materialer er i sterk 
vekst. Kom og hør hvordan 
Future Materials kan hjelpe 
din bedri� fra ide og ut i 
markedet.

General Manager John Riis
forteller hvordan oljekrisen 
tvang bedri�en �l 
oms�lling.Hvordan de grep 
saken an og hvorfor de 
lykkes.

Fra Buzzwords �l Business

 Vel mø� �l enda et
matny�g arrangement

i regi av:

Learning from the Best!

Eksperter fra Ska�efunn hjelper deg med søknad fra kl 11.

Industri 4.0, AI-IoT, Smart Factory - Agile Organisasjon

Samspill og samarbeid med andre om bruk av ny teknologi, nye 
materialer, digitalisering av prosesser og passende organisasjons-
former vil gi din bedri� betydelig økt konkurransekra�!

Temaer:

Vi presenterer et pilotprosjekt i VIKEN Teknologiklynge 4.0

Lessons learned from applica�on of offshore technology 
in new mari�me industries

Materials of the Future – From Buzzwords to Business

Hvordan utvikle vinnende bedri�sorganisasjoner ?

Deltar med 
rådgivning

er på plass...

Mingling-og eventuell start på en ska�efunnsøknad

VIKEN Teknologiklynge 4.0 - 2019 - Ak�viteter

-execu�on models
-contracts
-future oportunites in offshore fishfarming?

Director Ali Rang
PA har u�ørt en stor undersøkelse som konkluderer 
med at vi må gjøre organisasjonen i bedri�ene mer 
smidige for å styrke posisjonen i frem�dens marked. 
Vi får med oss 5 konkrete innsatsområder.

The evolu�on of the Agile Organisa�on
Old dogs - Ingenious tricks

Meld deg på med en gang!


