
Program

Talentpleje og Teknologisk Innovation
Danmark befinder sig i en meget ud-
fordrende periode, hvor virksomheder og 
videninstitutioner hele tiden må udtænke 
nye måder at spotte og pleje talent.

Hvad er talent? Og er det muligt at skabe 
et mere udbytterigt samarbejde mellem 
talenter og virksomheder. 

Netværket Innovation Match åbner derfor 
dørene for et spændende Åbent Hus 
arrangement med talentpleje og teknolo-
gisk innovation i højsæde. 

Her kan du møde en lang række danske 
unge talenter og 200 andre idérige folk 
fra vidt forskellige innovative virksom-
heder og videninstitutioner.

  9:30  Morgenkaffe og registrering

10:15 Velkomst og introduktion af Innovation Match

10:30 Teknologiske innovationer
 Diskussion af de udfordringer som præger vores teknologiske samtid

12:00  Frokost

12:45  ’Grib talentet’ 
  Tre cases som fortæller, hvad de har gjort ved deres geniale idéer
  · Victor Fagerlund opfinder et system til at optimere solfangere
  · Emilie Riis Kjeldsen og Sara Naseri putter ozon i solcreme
  · John Leif Jørgensen fremstiller ruminstrumenter til NASA

14:00  Talent-show 
 En række unge talenter fremviser deres innovative idéer i kaffepausen 

14:30  Hvad er talent? Og hvordan plejer man det?
 Inspirerende oplæg fra erhvervslivet og den kreative branche:
  · Peter Aalbæk Jensen, Leder af Zentropa
  · Michael Almer, Personaledirektør hos Novozymes
  · Poul Nesgaard, Rektor for Den Danske Filmskole

16:00 Drinks og uformel snak for deltagere og talenter

 Innovation Match faciliteres af Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup, tlf: 3927 3333, info@innovationmatch.dk

Grib talentet
- og lad innovationen blomstre
 
Kom til Åbent Hus arrangement for innovative
virksomheder og videninstitutioner d. 6. oktober 2011 
fra kl. 9.30-16.00 på Experimentarium 

Sted 
Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest d. 18. september. Følg 
venligst dette link til Innovation Match’s hjemmeside 
http://www.innovationmatch.dk/tilmelding og registrer 
din tilmelding.  

Hele arrangementet er gratis for alle. Dog pålægger In-
novation Match et ”no-show-fee” på kr. 500,- ex. moms, 
såfremt en tilmeldt ikke dukker op. Afmelding skal ske 
senest d. 3. oktober på info@innovationmatch.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller Innova-
tion Match ring venligst til Morten Kisendal Fabricius 
på telefon: 2670 6388 eller skriv en mail på info@
innovationmatch.dk.

Netværket Innovation 
Match er sat i verden 
for at styrke den in-
novative tankegang og 
motivere teknologiske 
fremskridt for at bringe 
Danmark tilbage i 
førersædet. Vi samler 
virksomheder fra en 
lang række industrier 
og videninstitutioner 
for at blive inspireret 
og skabe innovativ 
idéudvikling gennem 
et tillidsfuldt tværfag-
ligt setup. 


