Disrupt
eller dø!
Er din virksomhed fremtidssikret?
Disrupt eller dø!
Det sker for taxabranchen, hotellerne og bankerne. Ja selv Mærsk bliver udfordret i
en verden, hvor teknologi og globalisering vender op og ned på tingene. Desværre
handler mange for sent, når deres branche bliver disruptet.
Disruption vil også banke på hos dig før eller siden. Så det er vigtigt, at du er
på forkant med udviklingen. Ideerne kommer sjældent fra de bonede gulve i
bestyrelseslokalet, men nærmere fra et par unge fyre i en garage.

Gør din virksomhed klar til at møde fremtidens udfordringer
I oktober 2017 tager en flok innovative, nysgerrige og skarpe unge mennesker til
Silicon Valley i San Francisco - og det kan din virksomhed blive en del af. Tag med til
verdens mekka for innovation og IT, eller få en kvik studerende til at udfordre dig og
din virksomhed.
Vi arbejder på et intenst program, hvor vi skal mødes med de bedste virksomheder
inden for innovation og teknologi. Programmet er åbent endnu, så du kan have
indflydelse på den viden, vi skal ud at indsamle. Se det vedlagte og foreløbige
program.
Efter rejsen har du mulighed for at deltage i et rejseforedrag med højdepunkterne
og indsigterne fra turen.

Hvad får du ud af at tage med?
For et begrænset antal virksomhedsledere tilbyder vi deltagelse i rejsen. Bliv klogere
på fremtidens tendenser i Silicon Valley, og udvid dit faglige netværk ved at rejse
sammen med andre virksomhedsledere. Prisen for deltagelse er 5.000 kroner (fly,
hotel mm. afholdes selv).

Hvad får du ud af at sponsorere en studerende?
Send en studerende til Silicon Valley og rusk op i din virksomhed. Lad den
studerende udfordre dig positivt ved at stille spørgsmål og undre sig. Efter turen får
du et bud på den nyeste viden inden for teknologi og innovation i form af en rapport
og et møde med den studerende. Der vil være mediedækning under projektet. Pris
per studerende inklusiv rapport 3.000 kroner.

Har vi fanget din interesse?
Der er 20 studerende og derfor kun 20 virksomheder, der kan sponsorere en
studerende. Vil du gerne have fingrene i en af dem eller høre mere om projektet,
kan du kontakte Jakob Brolin Gade på telefon 51 62 28 51 eller på jg@aalkat-gym.dk.

Hvem står bag?
Rejsen sker i samarbejde med Aalborg Katedralskole og Region Nordjylland,
der ønsker at fremme entreprenørskab og samarbejde mellem studerende og
virksomheder.
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