Invitation til ”Don’t go alone” kaffemøde –
Partnerskaber for vækst
Onsdag den 12. december 2018, kl. 14.00-16.00
Maskinvej 5, 2860 Søborg
Kom og vær med til at sætte scenen for, hvordan vi i Gladsaxe kan etablere partnerskaber på
tværs af virksomheder med det formål at skabe vækst.
Kaffemødet er uformelt og uforpligtende. Det er for alle, hvad enten du er iværksætter, lille
eller stor virksomhed, som kan se et formål med at etablere en eller anden form for
samarbejde med andre.
Mødet er en opfølgning på Gladsaxe Kommunes Erhvervskonference 12. november 2018,
hvor temaet var FNs verdensmål nummer 17. Mere end 100 personer deltog, og der blev vist
en stor interesse for at etablere partnerskaber.
Alfa Laval vil til kaffemødet fortælle om sin rejse ”Beyond the Steel”. Hvordan kan
partnerskaber indenfor digital teknologi bidrage til at skabe vækst for Alfa Laval? Vi vil udvikle
vores sortiment fra blot at være industriprodukter i stål til at være suppleret meddigitale,
teknologiske løsninger.
Fra Alfa Lavals side har vi en interesse i at etablere partnerskaber, der kan hjælpe os på
denne rejse. Derudover har vi ledige kontorarealer og fra 2020 også ledige produktionslokaler,
som vi ønsker at bringe i spil på nye måder.
Gladsaxe kommune erhvervs og vækstenhed er allerede partner på denne rejse i et ønske om
at skabe flere vækstmiljøer. Erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen vil, i samarbejde med Pi
Talentakademi, fortælle om et projekt der har understøttet samarbejde mellem små og store
virksomheder.
Herudover er der lagt op til små effektive møder med mulige samarbejdspartnere. Alle
deltagere vil få mulighed for at komme rundt på små ultrakorte møder med potentielle partnere
for at se, om der er match på en form for samarbejde.
Tilmelding senest 10. december
Vi beder alle om at tilmelde sig senest 10. december kl. 10.00 via følgende link og besvare
nogle få spørgsmål i forhold til hvilket samarbejde man søger.
Program:
13.45 Ankomst
14.00 Introduktion og velkomst, Per Lund Hansen, Adm.dir. Alfa Laval Copenhagen
14.10 Beyond the Steel, Jan Ackalin, Head of Automation Development, Alfa Laval
14.20 Fortællingen om et samarbejde imellem små og store virksomheder, Freja Ludvigsen,
Erhvervsudviklingschef Gladsaxe Kommune og Julie Pi, Pi Talentakademi
14.40 Resultat af spørgeskema til dette møde - intro til 3 små kaffemøder
14.50 Kaffemøder, session 1
15.05 Kaffemøder, session 2
15.20 Kaffemøder, session 3
15.35 Konklusion og opsummering
16.00 Tak for i dag

