Sprint
Digital
Fra de drivende til de udførende kræfter sådan skaber digitalisering retning og værdi
for forretningen

Aalborg

14/11/19
10.00 - 15.30

Hvad enten du er leder, forretningsudvikler eller er en
digital nysgerrigpind, så inviterer vi dig til en dag fyldt
med cases og inspiration i det digitale tegn. Hele dagen
vil eksperter give dig tips og tricks til, hvordan du konkret
kan angribe digitalisering fra bestyrelsesniveau over dine
produkter til kulturen i din organisation.

Program
10.00 		

Velkommen

		

Sådan spiller bestyrelsen en helt afgørende rolle i digitalisering

		

Laura Vilsbæk, selvstændig konsulent og bestyrelsesmedlem

		

Digitalisering er alt eller intet, medmindre du tager stilling

11.30 		

Frokost og netværk

		

Hvordan design som tilgang kan skabe stærke teams

		

CASE: Det digitale projekt - værdien i at starte småt

		

Jacob Quorp Matthiesen, Managing Director, NODES

		

		

Harald Tokerød, Partner, Tokerød Plus

Rikke Knutzen, Medstifter, Service Design Network Denmark

		Pause
		

Information om Sprint:Digital

		

D2i - Design to innovate og Dansk Design Center

		
CASE: Sådan implementerer du succesfulde digitale ændringer
		via kultur
		

Thea Boje Windfeldt, COO, Sekoia

		

CASE: Hvordan EGGS har bygget sin innovationskultur

15.30 		

Afrunding og på gensyn

		

Ulla Sommerfelt, CEO, EGGS

Oplægsholdere
Harald Tokerød
Harald Tokerød er rådgiver indenfor digital transformation & partner hos Tokerød
Plus. Ved hjælp af sine 15 års erfaringe med digital forretningsudvikling, ledelse og
strategi hjælper han som digitaliseringsrådgiver, virksomheder med at behovsafdække og kortlægge digitale økosystemer og definere relevante digitaliseringstiltag og
hand-lingsplaner, som kan omsættes til virkelighed.

Laura Vilsbæk
Laura Vilsbæk har sin egen virksomhed, hvor hun arbejder med strategisk og digital
forretningsudvikling for små- og mellemstore virksomheder i Danmark. Lauras typiske
opgaver er at facilitere strategiprocesser og bestyrelsesarbejde, med fokus på den strategiske del af den digitale transformation. Laura har fire bestyrelsesposter og arbejder i
fire advisory boards.

Rikke Knutzen
Service Design Network er et frivilligt båret netværk med afdelinger over hele kloden.
Rikke er medstifter og bestyrelsesmedlem af den danske afdeling og brænder for at
formidle og styrke, hvordan servicedesign som tilgang kan være med til at nedbryde
siloer og skabe stærke resultater. Til dagligt arbejder hun som Product Manager hos
Trackunit og tidligere har hun bl.a. været hos MAN Energy Solutions, som del af deres
globale digitale service innovationsteam.
Jacob Quorp Matthiesen
Jacob har arbejdet med digital strategi, innovation og ledelse de sidste seks år. Først
i Danske Bank og nu som Managing Director hos det digitale full-service bureau
Nodes. Jacob er optaget af den type af forandring, der sker, når teknologi og mennesker går op i en højere enhed. Ved at skabe en fælles forståelse af forretningskrav
(KPI´er) og brugernes (kundernes) ønsker, hjælper Jacob med at operationalisere
virksomhedsstrategi gennem digitale løsninger. I det spændingsfelt findes de gode,
digitale løsninger.
Thea Boje Windfeldt
Thea Boje Windfeldt er COO og Implementeringschef hos Sekoia. Her har hun
arbejdet intenst med at skabe vellykkede og kulturelt forankrede digitaliseringsprocesser hos både offentlige og private leverandører i velfærdssektoren indenfor pleje
og omsorg. Kunden befinder sig i både Danmark, Sverige, Holland og Storbritannien.
Hun er uddannet antropolog og har speciale i mennesker og teknologi, brugerdrevet
design og innovationsprocesser.
Ulla Sommerfelt
Ulla Sommerfelt’s vision er at skabe verdens bedste arbejdsplads for kreative mennesker. Sammen med en flok dygtige designere er hun som medstifter og CEO for
EGGS Design godt på vej. EGGS er nu 110 ansatte i 5 byer i 3 lande og har en unik
kultur, som tiltrækker sig både kunder og medarbejdere. Ulla er født ind i en iværksætter-familie i Esbjerg, hvor hun startede sin karriere i oliebranchen. Hun har boet
udenfor Danmark de sidste 35 år, har høstet erfaringer fra IT, design og ledelse, og
er nu vendt tilbage til Danmark for at bygge det danske EGGS kontor op.

