Sætter du scenen for fremtidens teknologi?
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PROGRAM FOR DAGEN
16:00 Ankomst Registrering
networking • minimesse • snacks • velkomstdrink

17:00 • SHOWTIME DEL 1
Velkomst
v. Josefine Brader, nyhedsvært på TV2 Nord. Hun brænder for de gode
nordjyske historier, og glæder sig til at være vært, når vi fejrer regionens
mest innovative virksomheder

Velkomst
v. Ulla Astman, formand for Regionsrådet i Nordjylland og Vækstforum
Nordjylland.

Industri 4.0 – future aspects of digitalisation and automation
v. Ulrich Berger, professor på Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg
Universitet
In this presentation, a thorough study of Industry 4.0 in Germany, analysis of
actual case studies and results will be addressed. Implementation strategies
will be discussed and future aspects of digitalisation and automation will be
derived. (Oplægget bliver på engelsk)

Skal det være med stil, men også med smil – 1. akt (underholdning)
v. De 3 Kgl. Tenorer og sopran Dorthe Elsebeth Larsen
De tre tenorer fra Det Kgl. Teater og en pianist har fundet sammen med
både stil og smil, trods forskelle i udseende og stemmeklang, men netop
disse forskelle fremhæver deres underholdning og giver den et særpræg,
som tiltaler. Sopran Dorthe Elsebeth Larsen er et ekstra krydderi i aftens
underholdning.

Innovation og samarbejde med Nordjylland
v. Oberst Thomas Thue Hansen (flyvernavn HUA), chef for Air
Transport Wing og Garnisonskommandant på Flyvestation Aalborg.
Har været ansat i Flyvevåbnet siden 1980 og har som uddannet pilot
primært beskæftiget sig med transportflyvning.

Præsentation af TagFat dommerpanelet
Dir. Peter Høngaard Andersen, Innovationsfonden,
Professor Astrid Heidemann Lassen &
dir. Jan Bisgaard Sørensen, BILA A/S

PRÆSENTATION
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TRE AF FINALISTERNE

THE NEXT BIG THING
v. Lasse Høgfeldt, afdelingsdirektør for Kommunikation, Jyske Bank
og chefredaktør for Jyske Bank TV. Foredragsholder om emner som
kommunikation, sociale medier, disruption og den digitale udvikling.
Et strejftog ind i den nærmeste fremtid på jagt efter the next thing big.
Hvem vinder kampen om markedspladsen? Hvad kommer den digitale
transformation til at betyde? Og hvordan forbereder man sig på The
Millennials som kunder og som medarbejdere?

18:30

GALLAMIDDAG
networking • minimesse

19:45 • SHOWTIME DEL 2

PRÆSENTATION
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Scio+ - BIG data som et forretningskoncept
v. Jesper Mogensen, CTO i Scio+, har arbejdet i 17 år hos SKOV A/S,
med ansvar for produktudvikling, de seneste 5 år som CTO.
Uddannet B.ScE og MBA I teknologiledelse.
Indlægget vil fokusere på de resultater, der opnås i spændingsfeltet
mellem en traditionel produktionsvirksomhed (SKOV) og eksperter
inden for neurale netværk, big data og statistik og hvorledes disse
resultater bringes i spil som en levedygdig forretning.
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Skal det være med stil, men også med smil – 2. akt (underholdning)
v. De 3 Kgl. Tenorer og sopran Dorthe Elsebeth Larsen

KÅRING AF TAGFAT

VINDEREN
OG NORDJYSK MESTER I
INNOVATION 2018

21:00 • TAK FOR I AFTEN

VILJEN
Den skulptur, der som sejrssymbol skal følge vinderen af
TagFat, er skabt af billedhugger Christian Svendsen.
Han har kaldt den ”VILJEN ”, og når I står som vindere
i dag, så er det jo netop i kraft af jeres vilje til at føre
jeres idé ud i livet, at lade frøet slippe ud af dets trygge
kammer som fuglemoderen, der skubber sin unge ud over
redekanten for at tvinge den til at flyve.
Sådan bliver Christian Svendsens skulptur et stærkt
symbol på jeres vilje til at lade jeres idé slippe trygheden,
kaste sig ud i det skræmmende ukendte og prøve, om
vingerne kan bære.

OM TAGFAT
TagFat er en regional innovationskonkurrence, hvor virksomheder fra hele Nordjylland dyster på gode
forretningsidéer, avancerede produktionsmetoder og smarte serviceydelser.
Bag innovationskonkurrencen står Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland og de nordjyske
erhvervskontorer, som alle ønsker at sætte ekstra skub i innovationen i det nordjyske erhvervsliv. Det
skal løfte konkurrenceevnen og væksten til glæde for både virksomhederne selv og til gavn for den
nordjyske beskæftigelse og de mange borgere, som arbejder i Nordjylland.
Det er fjerde gang, at den nordjyske innovationskonkurrence TagFat finder sted. Første gang var i
2012, hvor virksomheden Vestergaard Marine Service fra Frederikshavn vandt. I 2014 vandt NBE
Production ligeledes fra Frederikshavn og i 2016 vandt virksomheden BILA fra Nykøbing Mors.
I dette års udgave af TagFat stilles der skarpt på de nordjyske virksomheders arbejde med såkaldt
smart produktion og service, som handler om, hvordan virksomhederne formår at kombinere
produkter eller serviceydelser med smart data. Automatisering og brug af robot teknologi og
sensorstyring er et andet eksempel på innovative virksomheder, som er med til at gøre en forskel.
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