
NÆRINGSLIVSDAGEN I TROMSØ
RICA ISHAVSHOTEL - ONSDAG 13. MARS

NæriNgslivsdageN 2013 arraNgeres  
i Tromsø oNsdag 13. mars

Dette er den 18. konferansen i rekken, og årets tema er:

Nord-Norge har i løpet av de siste årene gjennom-
gått et betydelig skifte i takt så vel som tone. Tromsø og 
Nord-Norge må i dag sees i en større sammenheng, der 
koblingen mellom det globale og lokale blir stadig sterkere.
Det er en slående internasjonal interesse for vår del av 
verden, samtidig som lokale initiativer og erfaringer gis 
stadig større plass når løsninger utmeisles.  

Med ønske om å inspirere til innovasjon og vekst i nord, 
løfter derfor Næringslivsdagen anno 2013 blikket og ser 
nærmere på suksesshistorier og utviklingen i Tromsø-
regionen. For å få til dette mener vi det er viktig å se 
utover – for å hente impulser hjemover – som løfter oss 
videre oppover og fremover.

Kvelden før konferansen inviteres konferansedeltakere til å møtes 
på Yonas Pizzarestaurant – en glimrende anledning for tilreisende og 
andre deltakere til å varme opp til konferansen.

Du finner mer informasjon om årets program, foredragsholdere 
og hvordan man melder seg på Næringslivsdagen på vår nettside 
www.nldtromso.com

Dersom du ikke finner svar på dine spørsmål på vår nettside, kan du 
kontakte oss ved å sende en e-post til info@nldtromso.com.
Alternativt kan du ringe Kjell Åge Rognli, prosjektleder for 
Næringslivs dagen i Tromsø, på 900 44 179.

Vi håper å treffe deg på Rica Ishavshotel onsdag 13. mars!

Næringslivsdagen 2013 arrangeres i samarbeid med:

www.nldtromso.com

velkommeN!
Tirsdag 12. mars

19.00-22.00 møteplass, Yonas Pizzarestaurant
Vi møtes for nettverksbygging på Yonas kvelden før konferansen. 
Dette er en fin anledning for tidligere og nye deltakere  
– ikke minst tilreisende – til å møte andre konferansedeltakere.

ONsdag 13. mars

08.00-08.45 registrering, rica ishavshotel
Du registrerer deg, får ditt deltakerskilt og listen over påmeldte 
deltakere. Mens du venter på at årets konferanse skal starte, tar  
du deg en kopp kaffe og en hyggelig prat med de andre deltakerne 
som strømmer til Næringslivsdagen 2013 | INNOVÉR - UTOVER.

08.45-09.00 Velkommen
Stein-Gunnar Bondevik, direktør Innovasjon Norge Troms og 
leder av styringskomiteen for Næringslivsdagen 2013, ønsker 
konferansedeltakere velkommen. Bondevik overlater deretter 
regien til vår møteleder for dagen, Nina Wester – teatersjef  
ved Hålogaland Teater.  

se iNNover – TeNk fremover! 
09.00-09.30 Hvor er vi – hvor går vi?
Anders Opdahl, sjefredaktør Nordlys, vil fra et fugleperspektiv 
og med entusiasme gi sin analyse av hva som har skjedd i 
Tromsø regionen i løpet av det siste året. Opdahl vil se på 
hvordan begivenheter fra året som har gått kan inspirere til 
vekst og videre utvikling.

09.30-10.00 PaNELdEBaTT:
med muligheter i sentrum
Mens regionen endrer karakter utfordres gamle strukturer 
både i og utenfor Nord-Norges største by. Hva gjør vi med 
det, og hva gjør det med oss? Du møter en kvartett bestående 
av Herman Kristoffersen – styreleder Visit Tromsø, Øyvind 
Hilmarsen – byrådsleder, Laila Myrvang – senterleder Jekta 
Storsenter og Sissel Ditlefsen – daglig leder Brillehuset i 
Tromsø. Debatten ledes av Anders Opdahl. 

10.00-10.15 analyser deg fremover!
Dr. Marco von Stauffenberg er en anerkjent atferdsøkonom 
og tankearkitekt fra kontinentet. For å kunne se utover og 
tenke fremover, må vi kjenne oss selv godt. Von Stauffenberg 
har analysert vårt tankesett og vår mentalitet – og han vil 
belyse våre styrker og svakheter i sitt innlegg for å se om vi er 
innovative nok til å kunne nå utover! 

10.15-10.45 Pause

iNNovér deg fremover!
10.45-11.05 Fra idé til bedrift – Naviguiding as
Belinda Andersen, daglig leder for Naviguiding AS, forteller 
historien om produktet som i 2012 ble kåret til Nordens  
fjerde mest innovative produkt. Andersen startet forskning på  
GPS-relatert storytelling i 2008, og Naviguidings unike 
teknologi er utviklet i samarbeid med Innovasjon Norge,  
Norges forskningsråd og industrielle partnere. 

11.05-11.30 innovér med design! 
Federico Lozano ble kåret til årets foreleser ved Universitetet i 
Tromsø (2012). Han har bakgrunn fra Stanford University og er 
lidenskapelig opptatt av å inspirere til kreativitet og innovasjon 
gjennom design. Her kan du få inspirasjon og nye impulser til 
egen hverdag og se muligheter du tidligere ikke var klar over 
eksisterte.

11.30-12.30 Lunsj

UTover laNdegreNseNe!
12.30-12.45 Hva skal til for å vinne de 
internasjonale kundene?
Dr. Marco Von Stauffenberg hjelper oss å forstå hva som skal til 
for å overvinne internasjonale konsumenters gunst. Hva utløser 
interesse, kjøp og handling hos tyske, franske og britiske 
konsumenter?

12.45-13.15 En lokal aktør med et globalt 
perspektiv – Lerøy aurora!
Renate Larsen, administrerende direktør Lerøy Aurora,  
representerer den lokale aktøren med det globale perspektivet. 
Larsen vil fortelle om hvordan kundepreferanser på andre siden 
av kloden blir implementert i produksjonen på Skjervøy,  
Nord-Norges sjømathovedstad. En historie om å se muligheter 
der andre ser begrensninger.

13.15-13.30 Norinnovas innovasjonspris 2013
Norinnova Technology Transfer overrekker prisen til vinneren 
av Norinnovas Innovasjonspris for 2013. 

13.30-14.00 Pause

14.00-15.30 Kapitalismen 4.0 og Ultra moderne 
selskaper – fortellingen om hvordan modernitet 
skaper fremgangsrike selskaper
Dr. Kjell A Nordström – er en av verdens mest etterspurte og 
beste foredragsholdere. Hans direkte form, uortodokse stil og 
kompromissløse budskap vekker oppmerksomhet verden over. 
Nordström vil gi oss et innholdsrikt og underholdende foredrag 
som tar utgangspunkt i hvordan modernitet skaper suksessfulle 
selskaper. Len deg tilbake og la deg begeistre!

15.30 Takk for denne gang
Årets konferanse er ved veis ende, men de som ønsker er 
hjertelig velkommen til å delta på vorspiel før konferanse-
middagen. Ønsker du å delta på konferanse middagen er det 
ekstra hyggelig. Husk å registrere din deltakelse ved påmelding.

16.00-17.00 Vorspiel, rica ishavshotel
Vi samles for vorspiel, hvor Mack varter opp med drikke fra 
verdens nordligste bryggeri. Her får du muligheten til å dele 
inntrykk og synspunkter fra konferansen med nye og gamle 
bekjentskaper. 

17.00 Konferansemiddag, rica ishavshotel
Vi håper at foredragene inspirerer til gode samtaler utover 
ettermiddagen og kvelden.

En ukjent gjest vil geleide gjestene trygt gjennom middagen 
med underholdende historier og lyriske krumspring. 

PÅmeldiNg:
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01. stein-gunnar Bondevik 
er direktør i Innovasjon Norge Troms. Bondevik er utdannet 
språkviter fra Universitetet i Tromsø, med hovedfag i engelsk. 
Han har i tillegg lærerutdanning og har tidligere arbeidet 
som kommunikasjonsdirektør i Nofima og ved Universitetet i 
Tromsø, informasjonssjef i Hæren og direktør for destinasjon 
Midt-Troms. Bondevik er leder av styringskomiteen for 
Næringslivsdagen 2013.

02. Nina Wester 
er teatersjef ved Hålogaland Teater. Wester er utdannet 
teaterregissør og dramatiker fra Dramatiska Institutet i 
Stockholm. Hun har arbeidet ved de store scenene i Sverige 
som Dramaten, Stockholm Stadsteater og Riksteatern. 
I Norge har hun bl.a. arbeidet på Nationaltheatret, Det Norske 
Teatret, Den Nationale Scene og Rogaland Teater. I 2010 
vant hun Heddaprisen for Årets forestilling og QX prisen for 
Årets beste forestilling, og hennes oppsetninger er tatt ut 
til Svenska Teaterbiennalen. Hun er kjent for å arbeide med 
samtidsdramatikk med politiske tema. 

03. anders Opdahl 
er sjefredaktør i avisa Nordlys. Tidligere var han nyhetsredaktør 
i samme avis. Opdahl har vært journalist i Dagbladet, Finnmark 
Dagblad og A-pressens Oslo-redaksjon.

04. Herman Kristoffersen

05. Øyvind Hilmarsen 
er byrådsleder i Tromsø kommune. Hilmarsen har hovedfag i 
akvakultur fra Norges Fiskerihøgskole og er i tillegg utdannet 
ingeniør i havbruksteknologi fra Høgskolen i Tromsø. Hilmarsen 
har gjennom sin tid som folkevalgt i Tromsø blant annet vært 
medlem av Formannskapet, Regionrådet for Tromsøregionen, 
Finans- og byggeutvalget, Likestillingsutvalget, Hovedstyret 
for undervisning, oppvekstkomiteen, planutvalget og bedrifts-
forsamlingen i Troms Kraft AS. I tillegg til dette har han allsidig 
erfaring fra arbeidslivet, hvor han blant annet har vært daglig 
leder ved Senter for fjernteknologi i Tromsø. 

06. Laila myrvang 
er senterleder på Jekta Storsenter. Myrvang har lang fartstid 
fra serviceyrket, i både inn og utland, og startet i jobben 
som senterleder for Jekta Handelsted i 2001. Hun har blant 
annet studert planlegging og utvikling av handelssteder, 
markedskommunikasjon og senterledelse gjennom BI Oslo.  
De siste 2 årene har hun vært senterleder og samordnings-
ansvarlig i byggefasen av nye Jekta Storsenter.

07. sissel ditlefsen 
er utdannet optiker fra Høgskolen i Buskerud. Hun er gårdeier i 
sentrum samt innehaver og daglig leder av Brillehuset Tromsø AS.

08. dr. marco Von stauffenberg 
er en anerkjent atferdsøkonom og tankearkitekt fra kontinentet.

09. Belinda andersen 
er daglig leder for NaviGuiding AS. Hun har bakgrunn som 
bedriftsøkonom fra BI og entreprenørskap, foretaksvirksomhet 
og forretningsplanlegging fra Høgskolen i Hedmark. Hun er 
gründeren bak Naviguiding og kommer fra inkubatormiljøet i 
Hedmark kunnskapspark og Campus Kjeller.

10. Federico Lozano 
jobber i dag som universitetslektor i praktisk entreprenørskap 
ved Handelshøyskolen i Tromsø (HHT) og som direktør for Lab 
for Design Thinkers (thedtlab.com). Hans utdannelse omfatter en 
BBA (Bachelor i bedriftsøkonomi og ledelse), summa cum laude, 
fra Universitat Ramon Llull-La Salle og en MBA (Master i økonomi 
og ledelse) fra Stanford University Graduate School of Business. 
Lozano hadde æren av å vinne prisen både som årets foreleser 
ved Universitetet i Tromsø og HHT’s Propellpris i 2012.

11. renate Larsen 
er administrerende direktør i Lerøy Aurora AS. Larsen er 
utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. 
Hun er styremedlem i Folketrygdfondet, Nofima og NHO 
Troms, samtidig som hun innehar flere interne styreverv i 
Lerøy konsernet. 

12. Kjell a. Nordström 
har en økonomisk lisensiatsgrad og en doktorgrad fra  
Handels høgskolen i Stockholm. For tiden er han professor 
II ved Institute of International Business (IIB) ved 
Handelshøgskolen i Stockholm. Nordström er en dynamisk 
og meget vel ansett taler. Han har vært rådgiver for flere 
multinasjonale selskaper; Volvo, Pharmacia, Ericsson, Procordia, 
Gambro, Cardo m.fl. Som del av sin forskning har han publisert 
artikler om bedrifters internasjonaliseringsprosesser og har 
utgitt boken ”The Internationalization Process of the Firm - 
Searching for New Patterns and Explanations” – om svenske 
bedrifter internasjonaliseringsstrategier. Boken ”Funky Business 
- exploiting the last taboos” (i samarbeid med Dr. Jonas 
Ridderstråle) er et manifest om hva vår tid trenger fra 
bedrifter og bedriftsledere.

13. Kid Exodus  
(Peter Estdahl) fra Tromsø debuterte i 2012 med sin P3-listede 
singel ”Brother”. Den noe uventede suksessen ble fulgt opp 
av andresingelen ”Hamlet”, en låt som gir en god pekepinn  
på kursen som stakes ut fremover i en fortsatt fersk karriere.  
En artist som både næringslivsdagen og Sony Music Norway 
har stor tro på!

14. En ukjent gjest
vil geleide gjestene trygt gjennom middagen med 
underholdende historier og lyriske krumspring.

var i perioden 1999 - 2007 ordfører i Tromsø og er selvstendig 
næringsdrivende. Kristoffersen har flere styreverv, deriblant i Sjakk 
OL Tromsø 2014, Hålogaland Teater og Visit Tromsø. En engasjert 
mann med et brennende hjerte for byen.


