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Teknologidag 2017: Tilmeldingen er åben – første key note er bekræftet
ATV’s Teknologidag afholdes den 9. november 2017 i DGI‐byen,
og den første key note er nu bekræftet: Medlem af
Disruptionrådet, medlem af ATV’s Digitale Vismandsråd,
professor og institutleder Jan Damsgaard, CBS, taler om, hvilke
muligheder Danmark har inden for teknologi og digitalisering.
Teknologidagen vil gå i dybden med, hvordan Danmark kan
styrke sin position som en Science og Engineering‐region.
Deltagere på konferencen får mulighed for at få viden og
drøfte, hvilke elementer der skal være til stede for at være en
stærk region i verdensklasse.
Læs mere her
__________________________________________________________________________________________

Er din virksomhed klar til at gribe de digitale muligheder?
De nye, digitale teknologier giver danske
virksomheder en unik mulighed for at
effektivisere og for at udvikle nye produkter og
forretningsmodeller. Derfor står digitalisering
højt på de fleste virksomheders dagsorden,
men hvordan skal det gribes an?
ATV inviterer i samarbejde med Infinit,
Industrisamarbejdet og Industriens Fond‐
projektet Fremtidens digitale virksomhed til
temamøde mandag den 2. oktober 2017 hos
Grundfos i Bjerringbro.
Læs mere her
_________________________________________________________________________________________

Robotterne kommer, og danskerne er klar til de nye teknologier
Robotterne er på vej ind på mange danske
arbejdspladser, men det går langsomt. Et flertal
af danskerne hilser deres nye, højteknologiske
kollegaer velkommen, viser ny undersøgelse.
Alle taler om digitalisering, automatisering og
robotteknologi. Og robotterne er på vej ind i
produktionsvirksomhederne, selv om det fortsat
går i adstadigt tempo, viser besvarelserne i
årets Akademihøring.
Læs mere her

__________________________________________________________________________________________

Kronik: Teleforlig kan gøre Danmark til digital superregion
Regeringen og teleforligskredsen har længe
drøftet indholdet af et nyt teleforlig, og

Regeringen og teleforligskredsen har længe
drøftet indholdet af et nyt teleforlig, og
regeringen har bebudet, at den vil komme med
et telepolitisk udspil inden længe. Det er på
høje tid, for udviklingen på det digitale område
går så hurtigt, at behovet for et nyt udspil,
gerne med bred politisk opbakning, er stort.
Det skriver Ole Lehrmann Madsen, direktør for
Alexandra Instituttet, formand for ATV’s
Digitale Vismandsråd.
Læs mere her

_________________________________________________________________________________________

Bliv mentor for en vækstvirksomhed
Er du ATV‐medlem med erhvervsbaggrund, og
har du lyst til pro bono at hjælpe en mellemstor
virksomhed med at skabe grobund for vækst? I
så fald har du nu chancen for at melde dig som
mentor i det program, som ATV kører sammen
med PwC, Dansk Erhverv, Håndværksrådet og
Industriens Fond.
Læs mere her

__________________________________________________________________________________________

Stillingsopslag: Chefkonsulent til ATV ‐ ekstern kommunikation og relationer
Brænder du for, at Danmark bliver førende i at sikre optimale rammer for teknologiudvikling, videnskab,
uddannelse og vidensintensive virksomheder? Og for at uddannelsesinstitutioner og virksomheder
arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens udvikling? Så er du måske vores nye kollega i ATV’s
sekretariat.
Bemærk ansøgningsfrist: 15. august 2017
Læs mere her
__________________________________________________________________________________________

Nyheder

Kalender

ATV: Erhvervskandidater knytter unge til
arbejdsmarkedet
Læs mere her

Konference om energilagring
Læs mere her

Møde: Alternativ vandhåndtering
Læs mere her
På vej mod en national naturvidenskabsstrategi
Læs mere her
Energilagring: Konference og møde
Læs mere her

Gå‐hjem‐møde om lagring af sol‐ og vindenergi
som syntetiske brændsler
Læs mere her
Er din virksomhed klar til at gribe de digitale
muligheder?
Læs mere her
Technology Day 2017: Towards a world‐class
Science and Engineering‐region
Læs mere her

Du modtager denne mail, da du er tilmeldt via vort
kartotek eller har bedt om at blive tilmeldt via vort site.
Ønsker du ikke længere at modtage dette nyhedsbrev kan
du afmelde herunder.
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