Välkommen till årets teknikspaning på Finlands Ambassad!

Årets teknikspaning med Etteplan
Vilka tekniska landvinningar kommer ha störst
påverkan på våra dagliga liv?

Välkommen till en energispäckad eftermiddag och kväll, med trendspaningar och
diskussioner om möjligheter. Hur kommer den nära framtiden gestalta sig? Det är
dags för Etteplans årliga teknikspaningsevent!
 Självkörande fordon har förutsättningarna att förändra vårt sätt att transporteras
och samhället i stort. Frågan är HUR och NÄR? Dr Anna Pernestål Brenden
forskningsledare inom "Connected and automated mobility" vid institutet Integrated
Transport Research Lab KTH, presenterar de framtidsscenarier för utvecklingen av smart
mobilitet som ITRL tagit fram i samarbete med Kairos Future samt en grupp med 40
experter.
 Det svenska innovationsföretaget Climeon presenterar det prisvinnande systemet för att
omvandla överskottsvärme till el. En revolutionerande landvinning med oanader
möjligheter som hyllats världen över.
 Vi inspireras också av Robin Trygg  nominerad till Årets Äventyrare, med fascinerande
berättelser från bl.a. två Mount Everestbestigningar och den förödande jordbävningen i
Nepal.
 På begäran återkommer Tesla även i år och erbjuder dropin provkörning.
 Kvällen avslutas sedvanligt med med lättare förtäring och mingel.
Det är tredje året i rad som Etteplan arrangerar sitt uppskattade teknikspaningsevenemang
på temat Engineering with a difference på Finlands ambassad, på Gärdet. Missa inte
detta unika tillfälle att mingla med likasinnade från olika företag och organisationer. Besök
vårt Miniexpo där du kan möta experter från några av våra expertisområden och mingla
med våra gästtalare.
Tips: Förra året blev snabbt överbokat med väntelista  anmäl dig redan idag!

23 Mars

>> REGISTRERA HÄR!

AGENDA

ANMÄLAN & PLATS

15:00 REGISTRERING & MINIEXPO

Deltagandet är kostnadsfritt. Ta gärna

Battery Technology, MedTech, IoT &

med kollegor. Säkra din plats genom

Embedded systems samt Teknisk

anmälan då antalet platser är begränsat.

Dokumentation.

Sista dag för anmälan är 16:e mars.

Dropin provkörning Tesla.
Platsen för evenemanget är Finlands
16:00 FÖRELÄSNINGAR

Ambassad på Gärdet, Stockholm.

18:15 Lättare förtäring & mingel

Vid eventuella frågor kontakta:
infosweden@etteplan.com

20:00 Avslut
Varmt välkommen!

Öppna webversion
Önskar du inte få fler utskick från oss, avregistrera dig här.

www.etteplan.com

