Maritime Trends og Kickass Companies Workshop
Hvad sker i fremtiden på det Maritime område, og hvordan får man sin virksomhed gearet til
fremtiden hen i mod 2020 til 2025?
Onsdag d. 16. august 2017
9.00 – 16.00
NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Program
9.00-9.15 Velkomst og introduktion til dagen
9.15-12.00 Maritime trends – Lars Jensen, SeaIntelligence Consulting
•

•
•

•

Hvad er hovedudfordringerne i den maritime industri i dag - hvorfor er de
ikke løst endnu?
o Udvikling af skibsfarten og dens infrastruktur
o Brug af eCommerce, digitaliserede løsninger og nye forretningsmodeller
Hvilke udfordringer bliver industrien stillet overfor i de kommende år?
Nye myndighedskrav (miljø, sikkerhed etc.) herunder disruption i branchen
Hvor er industrien i 2025?
o Hvilken rolle spiller digitalisering og automatisering?
o Hvordan relaterer ”hardware”-delen til skibe og ændring i brændstof/energi?
o Hvilken betydning vil 3D-printing få for industrien?
Hvad skal der til for at blive en del af transformationen frem mod 2025?
o Trægheden i den maritime industri og hvordan overvindes den træghed

12.00-13.00 Frokost
13.00-15.45 Kickass Companies – Christian Nielsen, Aalborg Universitet
•

De 6 kendetegn for Kickass Companies
o De vil det - De har en stærk attraktiv vision som grundlag for virksomhedens
vækst
o De er der for kunden - De har en stærk viden om kunderne og skaber værdi
for dem
o De er verdensmestre - De har et specialiseringsfelt, som de fokuserer på, og
som reducerer konkurrence på pris
o De gør det sammen - De har et stærkt fællesskab, en ”vi-kultur”, som sikrer
engagement
o De kan skifte gear - De har en fleksibel og skalerbar forretningsmodel
o De bruger mål, der motiverer - De bruger måltal til vidensdeling og sikring af
fremdrift

15.45-16.00 Afrunding
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