
 
 

 

Innovation er en af hjørnestenene i Erhvervsrådets strategi. Innovation handler om den fornyelse, der skaber 
merværdi for kunden og for virksomheden. Innovation kan og bør ske i alle typer af virksomheder og ses som 
et af de mest effektive redskaber til at skabe vækst. Med dette ambitiøse arrangement sætter vi og Aalborg 
Universitet fokus på innovation i ”harehøjde”, på andre virksomheders erfaringer og på dine muligheder.  

 

Kl. 13.30: ”Opvarmning” 
• Utraditionel Check-in og kaffe  
 

Kl. 14.00: ”Uhæmmet velkomst” 
• v/ Erhvervsdirektør Torben Ladefoged 

 
Kl. 14.10: ”20 Uhæmmede minutter” – hvad kan 
og vil Aalborg Universitet? Hvad kan 
virksomhederne og universitetet bruge hinanden 
til? 

• v/ Prorektor Hanne Katrine Krogstrup, 
Aalborg Universitet 

 
Kl. 14.30: ”Samarbejde der batter” 
Forsamlingshusdebat – lokale eksempler på at 
samarbejde med Universiteterne ikke kun er for 
højteknologiske virksomheder. 

• Medvirkende i panelet: NOPA (Hobro), 
Dansk Teknik & Værktøj (Hadsund), JLM-
teknik (Hobro), XL Byg (Hobro), Intelligent 
Systems (Hadsund) m.fl.. 

 
Kl. 15.15: ”1 times Uhæmmet anvendelse af 
viden, innovation, kreativitet, produktudvikling 
og problemløsning”  

• SolutionCamp – virksomheder møder 
Universitetet i en ide-skabende ramme, 
hvor nye løsninger, nye produkter, nye 
markedsmuligheder udvikles 

• SolutionCamp – hvorfor er det så effektivt – 
hvordan kommer man med – tilskud? 

• Dagens SoutionCamp guide: MSc og Ph.d. 
      Christian Byrge Sørgensen, Aalborg    
      Universitet 

 
Kl. 16.15: ”Uhæmmet Markeds Café” – en 
sanseoplevelse  

• På ”Brasserie” i Cafeen med inspirerende 
forfriskninger. 

• Markedsvandring blandt ”videns- og 
pengeboder” med repræsentanter fra flere 
af AAU´s institutter og laboratorier, 
Erhvervsrådet, VæksthusNordjylland mv. 

 
Kl. 17.00 ”Fremtid??” – nye forretningsmodeller 
og produktudvikling!  40 mio. kr skal hjælpe 100 
nordjyske virksomheder videre og nordjysk 
innovation i front. Skal din virksomhed være 
iblandt? 

• v/ lektor og leder af Internationalt Center for 
Innovation ved AAU, Peter Lindgren. 

 
Kl. 18.00- ca. 21.00 ”Middag og uhæmmet 
sammenfatning af dagen”.  

• Middag med drikkevarer ad libitum 
• ”Uhæmmet sammenfatning” v/ ”fru 

Svennevig og Erling”  (www.kolbert.dk)  
 
 
PRIS og TILMELDING: 
Bindende tilmelding: Senest 5. november 2008 
på info@mfer.dk  eller tlf. 70 22 28 20  med 
oplysning om navn på deltagere og firma. 
(Ledsagere/kollegaer velkomne) 
 
Pris: Incl. middag mv.: kr. 600,- + moms.  
Ekstrakuvert til middagen: kr. 500,- + moms 

”Uhæmmet Innovation og Matchmaking”  
Torsdag d. 13. november kl. 13.30 til ca. 21.00 i H adsund Kulturcenter 

 

• Konkret inspiration til din virksomheds udvikling 

• Erfaringer fra lokale virksomheders samarbejde med vidensinstitutioner 

• Kontakt til nye samarbejdspartnere og kendskab til relevante tilskud 

• Medrivende deltagelse, lækker middag og uhæmmet sam menfatning 

 


