8.30-9:00
9:00-9:15
9:15-9.45

Keynotes

Spor 1

Spor 2

Kedelhallen

Kedelhallen

Lokale 4.302

Platformsbaseret disruption

Medieorienteret disruption

Åsmund Hogstad - GoMore

TBA - Nordjyske Medier

GoMore er en deleøkonomisk
platform, hvor brugere har
mulighed for at tilbyde eller
efterspørge samkørsel. I oplægget
vil de fortælle om deres perspektiv
på disruption.

Fokus vil være, hvordan Nordjyske
Medier blev ’ramt’ af disruption på
medieområdet, samt hvad de har
gjort og er i gang med i den
forbindelse.

Peter Kvistgaard –
Turismeforsker

Peter Ditlev Nødbak – Telenor

TBA

TBA

Morgenmad og
registrering
Velkomst

Velkomst ved Søren Smed & Anders Lisborg

Keynote I

Claus Rosenstand
Claus er lektor, ph.d. og forfatter til nyligt udgivne
e-bog om Digital Disruption. Claus har i parallel til
sin forskning i digitale medier også været med til
opstarten af en række firmaer og kender derfor
også til de praktiske udfordringer. Claus vil via sit
oplæg afdække disruption begrebet og gennem
eksempler illustrere at disruption ikke kun er
forbeholdt Google, Facebook og AirBnB.

9.45-9.55
9.55-11.10

11.10-11.30
11.30-12.15

Transfer til spor
Spor

Pause
Keynote II

Thomas Terney
I 2016 investerede teknologigiganterne og startsup
mere end 240 milliarder kroner i kunstig intelligens.
Det er nogenlunde fem gange det samme, som hele
budgettet for Danmarks plan med supersygehuse.

Side 1 af 2

Og det ser ikke ud til at investeringslysten er
aftagende. Kunstig intelligens er imidlertid ikke
bare fremtidsmusik, men i høj grad en
teknologi, som anvendes mange steder allerede i
dag. Og er blevet det i årevis. Men hvad er kunstig
intelligens egentlig? Og hvorfor er det så svært at
definere?

12.15-13.15
13:15-13:35

Frokost

Postersession m. studerende i Kedelhallen

Keynote III

Thomas Kastrup
Uddannet Cand. Scient. Adm. fra AAU, medlem af
byrådet siden 1998 og Borgmester i Aalborg siden
2014. Som politiker arbejder Thomas for fortsat
vækst og udvikling gennem offentlige investeringer
og gode rammer for byens virksomheder, bedre
infrastruktur og et mål om at Aalborg skal være
Danmarks bedste uddannelsesby. Vi har bedt
Thomas fortælle om betydningen af digital
teknologi for driften af Aalborg kommune og
kommunale initiativer der støtter digital innovation
i byens virksomheder.

13.35-14.30

Debat

Disruption og forretningslivets fremtid
I debatten deltager Thomas Kastrup, Claus
Rosenstand, Thomas Terney, Nordjyske Medier,
Åsmund Hogstad (GoMore) m.fl.

14.30-14.45
14:45 -

Pause
Networking

Side 2 af 2

