Företagsdrivna
klusters innovationskraft
31 JANUARI 2012 | KL. 11.30–16.30
GRAND HÔTEL STOCKHOLM, LOKAL UPPSALA

Välkommen till en inspirerande dag med temat Företagsdrivna klusters
innovationskraft. Dagen kantas av initierade presentationer, föreläsningar,
spännande övningar och möjligheten att pröva en världsunik simulator. Vi
avslutar dagen med en klassisk Västerbottensbuffé som avnjuts klockan
18.30 i Blasierummet på Grand Hôtel. Vänd på din inbjudan, titta
på programmet och boka din plats nu!
Välkommen!

Lars Laestadius har en diger meritlista – han disputerade 1990 på
en jämförelse av virkesförsörjningssystemen i Sverige och USA, han
har arbetat på Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, SLUs institution för
skogsteknik, Virginia Tech i USA och i EU-kommissionen. Sedan 1998
är Lars seniorforskare på tankesmedjan World Resources Institute i
Washington DC och är samtidigt ledamot i FAOs rådgivande grupp för
världsskogsinventering och många andra skogsrelaterade organisationer.

Vår moderator Åse Angland Lindvall är grundare av Idea2Innovation
och erfaren managementkonsult inom innovationsstrategier för företag.
Idea2Innovation har precis lanserat det första svenska idéhanteringssystemet som hjälper företag att identifiera och utveckla nya ideér och
produkter.

Program
11.30

Lunchmacka
Välkommen, Maria Hedblom, VD Skogstekniska klustret
Kartläggning av den svenska skogsmaskinbranschen, Susanne Olofsson, Mittkapital
Presentation av Skogstekniska klustret och innovationer under de senaste åren,
Maria Hedblom
Drivkrafter för skogsmekanisering över tid, Hans Eliasson, Ordförande Cranab AB
och Skogstekniska klustret
Skoglig teknikutveckling, Urban Bergsten, Professor i Funktionell skogsskötsel

14.20 Kort paus
Svenska innovationer och finansieringslösningar på en global marknad,
Lars Laestadius
Samtal samt inspel till Skogsriket Innovation, Helena Lundgren, Helia Consulting
Kreativ övning
Showroom med skördarsimulator och konceptuell simulering, Oryx samt UMIT
Slutdialog
16.30 Avslut

Anmälan görs till
maria.hedblom@skogstekniskaklustret.se senast den 16 januari.
Ange i din anmälan om du deltar både vid seminarium och middagen eller endast
seminariet. Deltagandet är kostnadsfritt, men om du anmäler dig till middagen och inte
kommer så debiteras du en avgift på 500 kronor. Obs begränsat antal platser.
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