FÖRMIDDAGSSEMINARIUM MED LUNCH

Innovationer driver Norden framåt

A

tt framgångsrikt kunna ta fram och utveckla nya innovationer
är ett måste för företag och nationer, som vill höra till vinnarna i den globala konkurrensen. Men hur går man från att

identifiera en idé till att lansera en färdig produkt eller tjänst?
På Finsk-svenska handelskammarens seminarium ”Innovationer
driver Norden framåt” får du veta mer om hur denna process kan
göras så effektiv som möjligt! Huvudtalare är professor Kaj Mickos,
som utvecklat modellen The Innovation Plant Model, ett produktionssystem för innovationer. Professor Mickos har också utvecklat
72-timmarsracet, en process för att på tre dygn driva nya idéer från
definierade problem till marknadsfärdiga tjänster och produkter.

PROGRAM
Välkommen till Lovisa
Mia Heijnsbroek-Wirén
Stadsstyrelsens ordförande

Samarbete i Norden behövs
för att få ut innovationerna
på den globala marknaden
Kjell Skoglund
verkställande direktör
Finsk-svenska handelskammaren

Om evenemanget
Dag och tid: Torsdagen den 25 oktober 2018 kl 08:30–12:00.
Seminariet börjar med lätt frukost och avslutas med lunch.
Plats: Restaurang Kapellet, Drottninggatan 19, Lovisa.
Gratis busstransport från Helsingfors och Borgå t/r.
Bussen avgår från Kiasma i Helsingfors kl 7.15 samt från Borgå
turisthållplats (Fredsgatan 20) kl 7.55.

Från idé till innovation på rekordtid
Kaj Mickos
Professor emeritus, forskningschef
Altered Company

En resa från sjuksköterska
till innovatör på heltid

Återresan börjar kl 12.15.

Ylva Ryngebo

Anmälan: Senast den 18 oktober 2018 på www.finsve.com/lovisa

Uppfinnare, verkställande direktör

Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt.

Medical Innovation Design

Språk: Seminariet hålls på svenska.

Moderator för seminariet är Thorbjörn Sirén
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Innovationer driver Norden framåt
Torsdagen den 25 oktober 2018 kl 08:30–12:00.
Restaurang Kapellet, Drottninggatan 19, Lovisa.

Presentation av talarna
Kaj Mickos

Ylva Ryngebo

Kaj Mickos är professor emeritus i innova-

Ylva Ryngebo valdes till Sveriges kvinnliga

tionsteknik. Han äger 30 olika patent och

uppfinnare år 2006 och Europas kvinnliga

står som grundare till 15 olika företag. Hans

uppfinnare år 2013-2015. Hon är utbildad rönt-

forskning fokuserar kring frågeställningen

gensjuksköterska och driver idag företaget

om att hitta snabbare och mer precisa, effek-

Medical Innovation Design, där hon tar fram nya

tiva och kostnadseffektiva sätt att producera innovationer på.

innovationer för vården, då framför allt med inriktning mot röntgen.

Mia Heijnsbroek-Wiren

Kjell Skoglund

Mia Heijnsbroek-Wirén är stadsstyrelseordfö-

Kjell Skoglund är verkställande direktör för

rande i Lovisa, medlem av Nylands landskaps-

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm.

förbunds styrelse samt ordförande i Svenska

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

folkpartiets Nyländska krets. Hon engagerar

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av

sig i regionala utvecklingsfrågor och nationell

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra

energipolitik. Hållbar och innovativ utveckling är viktigt för henne.

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön.

Thorbjörn Sirén
Thorbjörn Sirén är företagare och föreläsare med fokus på gränsöverskridande
rekryteringar och kulturskillnader i Norden.
Idag är han VD för rekryteringsföretaget Futurehead, driver företaget THS Finland samt
arbetar som businesskonsult i det nordiska bolaget Storvik Group.
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