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Behovet stiger for at få indsigt i nye og 
kommende teknologier, og blive inspireret 
af deres forretningsmæssige potentiale.

Dette for at kunne transformere de nye, 
teknologiske og digitale muligheder til 
vækst i egen virksomhed i Silkeborg.

Nyt netværk

Vi danner derfor nu et helt nyt og eks-
klusivt netværk, Silkeborg Future Tech 
Group, for de virksomheder i Silkeborg, 
der interesserer sig for, hvordan udnyt-
telsen af ny – primært digital – teknologi 

kan omsættes til ny forretning og vækst i 
egen virksomhed. 

Netværket er et ”muligheds-netværk”, 
hvor der fokuseres på, hvordan digitale 
trends og nye teknologiske forretnings-
muligheder vil kunne omsættes i med-
lemmernes egen virksomhed.

Netværk med fokus  
på digitale og teknologiske  
forretningsmuligheder

Hastigheden i den teknologiske udvikling har aldrig  
været højere. Det samme gælder de forretningsmæssige 
muligheder, som teknologierne skaber basis for.

Målgruppe

Silkeborg Future Tech Group er for 
dig, som interesserer dig for frem-
tidens teknologier og for hvordan 
de kan bruges til udvikling af din 
virksomhed. Du ønsker viden og 
inspiration om nye teknologiske og 
digitale muligheder fra hotspots 
i hele verden, og ønsker at indgå 
i et fællesskab, hvor I sammen 
bliver klogere på, hvordan idéerne 
kan omsættes til forretning for din 
virksomhed.

Du er måske direktør, ejer, forret-
ningsudvikler, projektleder – eller på 
anden måde ansvarlig for din virk-
somheds teknologiske og digitale 
forretningsudvikling.



Møde 1: 26. maj 2021 kl. 08.30-12.00 
Første skridt i dit technology roadmap for 2021
Første netværksmøde bruger vi til at se mere konkret på 12 teknologispor - fra auto-
matisering med AI og robotter til tingenes internet, data og helt ny brug af platforme 
som augmented reality, virtual reality og mixed reality, der træder ind i vores måde at 
arbejde, lære, handle og være tilstede på, digitalt. 

• Hvordan kan du bruge overbliksbille-
det af teknologiudviklingen til at se, 
hvor og hvordan din virksomhed vil 
blive udfordret - og have et udviklings-
potentiale? 

• Kan du bruge VR som et digitalt show-
room, kunstig intelligens til at finde 
helt nye kunder på internettet, auto-
matisering af arbejdsopgaver til at 
frikøbe tid til innovation og udvikling? 

• Hvor er dit største potentiale - og 
hvilke teknologier kan accelerere din 
udvikling? 

• Hvor kan du komme tættere på dine 
kunder gennem nye medier og data - 
og 

• hvad gør man i helt andre brancher, 
som kan inspirere din?

Møde 2: 1. september 2021 kl. 08.30-12.00 
New growth - om digitale forretningsmodeller og de nye  
måder at tjene penge på
Under corona er vores tilstedeværelse digitalt steget 70% mere via mobiltelefonen og 
43% mere via vores computere, end året forinden. Det har genereret masser af nye 
måder at tjene penge på, virtuelt og digitalt, som permanent vil have ændret måderne, 
vi konkurrerer på.

På dette møde vil vi bl.a. komme ind på 
de nye måder at tjene penge på, som 
opstår gennem “ualmindelige”, innovative 
partnerskaber, såsom da sangeren Travis 

Scott optrådte live i Fortnite for 12,3 
mio. mennesker, og tjente godt 20 mio. 
dollars i det, vi hidtil troede “kun var en 
spilplatform”. 

Derudover kigger vi på de forret-
ningsmodeller, som vækster 

meget grundet en ny efter-
spørgsel i markedet: De 
grønne, bæredygtige forret-
ningsmodeller som Dansk 
Industri har udråbt til at være 

”Danmarks største vækstpotentiale” - 
hvad dækker de over, og hvor ligger dit 
potentiale? 

Endelig skal vi bag scenen hos nogle af 
de bilproducenter, der i den grad gen-
tænker deres forretningsmodeller og 
teknologiske fundament lige nu. Både AI, 
sensorer, data, generative design og helt 
nye forretningsmodeller og producenter 
melder sig nemlig - så partnerskaber er 
helt essentielle for at være relevant i det 
disruptive miljø. Vi interviewer MaaS i 
Finland og BMW i Berlin, for at perspek-
tivere, hvor bilernes by - og fremtidens 
forretningsmodeller peger hen. 

Program

Interview med  
Bill O´Conner,  
FUTUREWORKS partner, 
San Francisco

Vi interviewer MaaS i Finland og BMW i Berlin



Møde 3: 17. november 2021 kl. 08.30-12.00 
Fremtidens kompetencer
Digitale kompetencer har en holdbarhed på max 2-5 år - og felter som  
Data Science, Business Analytics og Machine Learning er nogle af de mest 
efterspurgte kompetencer for at have en digital konkurrencestyrke. 

• Hvilke kompetencer er, i forhold til pri-
oriteringen på dit technology roadmap, 
vigtigst for din organisation i 2020erne 
at få oparbejdet? 

• Hvordan kan denne læring bygges ind 
som en fast del af dit arbejdsliv? 

• Hvordan sikrer du, at du har en daglig 
inspiration og viden, der danner 
grundlag for innovation og udvikling?  

På dette møde kigger vi på, hvordan 
verdens mest innovative virksomheder 
og individer har organiseret sig til at drive 
mere innovation, kreativitet og udvikling 
- og hvad det kræver af omstilling for dig 
og din organisation, hvis I skulle begynde 
at arbejde på nye måder.

Møde 4: 12. januar 2022 kl. 08.30-12.00 
New Zealands skjulte innovationsparadis
New Zealand har fuld fokus fra hele tech-verdenen; de store virksomheder forsøger 
nemlig at købe flere af de startups, der har rødder og udviklingskræfter i det smukke 
land, der minder om Danmark. På dette møde kigger vi ind bag facaden hos virksom-
heder som: 

• Soulmachines, der udvikler Digitale 
mennesker, som de mener, er frem-
tidens kommunikative fundament på 
internettet

• hos Magic Leaps udviklingskontor, der 
har en vision om at trække internettet 
ud af internettet med mixed reality, og 

• til VR-pionererne, der træner politi, 
kundeservice og designere med helt 
nye platforme til ”immersion training”. 

Hvad kan vi lade os inspirere af, når vi ser 
den teknologiske udvikling i New Zealand 
efter i krogene, med interviews, cases og 
måske endda demoer af digitale menne-
sker? Og hvad kan inspirere os i Silke-
borg Future Tech Group til at undersøge 
nærmere i 2022? 

Interview med:  
Pixar & Spotify 

Hvad kan Silkeborg Future Tech Group 
undersøge nærmere i 2022? 



Du bliver en del af en gruppe på maksimalt 20 andre, der 
ligesom dig interesserer sig for fremtiden og de digitale  
forretningsmæssige muligheder, som verden kan inspirere 
dig med.

Pris

I 2022 bliver gruppen en tilkøbsmulighed i dit medlemskab af Silkeborg Business, men 
her i 2021 er det ekstraordinært gratis for dig at være med, så gå ikke glip af denne 
oplagte mulighed for at få viden og indsigt til næste skridt i din virksomheds teknologi-
ske udvikling.

For tilmelding eller for at høre mere – kontakt:

En eksklusiv gruppe

Morten Bierbaum 
Innovationschef  
Tlf. 3073 9631


