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Det er nu, du skal stå på det digitale tog. For det kører!    
Det digitale tog kører i mange retninger. Hvilken retning skal du som 

virksomhed vælge? På årets Erhvervskonference 2018 kan du få svar og 

inspiration til at komme videre og finde din retning. 

Uanset, om du er godt i gang med digitalisering, eller om du først lige 

er startet, er det vigtigt at du bruger din tid og dine penge fornuftigt. 

Digitalisering griber ind i alle dele af din virksomhed lige fra dit regnskabs

program til den måde, du tiltrækker nye medarbejdere på. Der er også 

teknologier som VR, robotter, droner og alt det, der ikke lige kan ses med 

det blotte øje som for eksempel Internet Of Things og kunstig intelligens.  

Du kender hende – med garanti – fra tvprogrammet Løvens Hule, og  

måske har du et par af hendes luksusgummistøvler? Ilse Jacobsen fra 

Hornbæk har de seneste 20 år udviklet et univers med en bred vifte af  

livsstilsprodukter, lige fra gummistøvler til blomster og kurbadsophold.  

Ilse Jacobsen kommer denne dag til Næstved og giver os indsigt i udviklin

gen af sin virksomhed og indsigt i, hvor digitaliseringen har båret den hen. 

Konferencen byder også på et inspirerende oplæg fra digital rådgiver 

Astrid Haug, forfatter til flere bøger, bla. ”Sig du ka’ li’ mig” og ”Fremtiden 

tilhører de Frygtløse”. Astrid Haug giver et bud på, hvordan du og din  

virksomhed kan navigere i en verden, der bliver mere og mere digital.

Den midterste del af konferencen er delt op i tre parallelle temaer:

1. Gør sociale medier til en hverdag i din virksomhed

2. Online på byggepladsen, gode råd og tips til digitalisering

3. Nye veje til arbejdskraft

Du vælger et af temaerne ved tilmelding til konferencen. 

Vi glæder os til at byde velkommen til nogle spændende timer. 
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PROGRAM
15.30 Velkomst 
	 	Direktør	Rasmus	Holst-Sørensen,	Næstved	

Erhverv	og	borgmester	Carsten	Rasmussen,		

Næstved

15.40 Digital Forretningsudvikling for SMVér 
 v/digital	rådgiver	Astrid	Haug

  Der bliver talt om digitalisering og ny 

teknologi alle steder, men hvad betyder det 

for din virksomhed, når alle brancher bliver 

digitaliserede, og der dermed er teknologi i 

alt? Det er en verden med kunstig intelligens, 

robotter, Internet of Things og meget mere, 

som Astrid trygt og inspirerende giver os et 

overblik over. 

  

  Oplægget tager afsæt i Astrids nyeste bog 

”Fremtiden tilhører de frygtløse – en guide  

til den digitale forretningsudvikling”, hvor  

hun har undersøgt, hvordan vi som virksom

hed, samfund og individer skal navigere i en 

verden, der bliver mere og mere digital. 

16.40 Opsplitning i tre parallelle temaer  
 – vælg et ved tilmelding:

 1.  GØR SOCIALE MEDIER TIL EN HVERDAG  
I DIN VIRKSOMHED

 2. ONLINE PÅ BYGGEPLADSEN
 3. NYE VEJE TIL ARBEJDSKRAFT

17.45 Let sandwich og networking

18.15 Digitalisering åbner verden
 v/Ilse	Jacobsen

  Ilse Jacobsen giver os indblik i udviklingen 

af sin forretning og hvad, der er vigtigt 

for hele tiden at følge med tiden og holde 

sig inspireret. Ilse Jacobsen sætter fokus 

på digitalisering; herunder både systemer, 

markedsføring og hvad digitalisering skaber 

af muligheder for forretningsudvikling i en 

tid, hvor hele verden er ens mulige marked.

19.30 Tak for i aften

TEMA 1 
GØR SOCIALE MEDIER TIL EN 
HVERDAG I DIN VIRKSOMHED
Kl. 16.40-17.45
Strategisk annoncespecialist Mathias Grene giver 

os et praktisk oplæg om, hvordan Facebook og  

Instagram virker på et lavpraktisk plan, og hvad du 

som detailhandelsvirksomhed skal være opmærksom 

på.

Mathias Grene kommer med en baggrund i handels

virksomheden Søstrene Grene; et af dansk detail

handels store internationale brands. Mathias Grene 

karakteriserer sig selv som strategisk annonce

specialist med 8+ års erfaring inden for online 

markedsføring. Mathias Grene rådgiver og under

viser danske virksomheder i digital kommunikation, 

strategier og markedsføring med fokus på at hjælpe 

virksomhederne i at kunne klare de digitale opgaver 

inhouse.



TEMA 2
ONLINE PÅ BYGGEPLADSEN
Kl. 16.40 – 17.45
Direktør og byggeleder Mia Frederiksen fra  

Byggefirmaet Troels Jørgensen og vækstkonsulent  

Torben Kristensen fra Væksthus Sjælland giver  

os gode tips og eksempler på, hvordan digitalisering  

kan optimere driften af en bygge og anlægs

virksomhed med forskellige nye itsystemer og  

applikationer inden for projektstyring, økonomi,  

indkøb, tidsregistrering og meget mere. 

Torben Kristensen, Væksthus Sjælland
Torben Kristensen er vækstkonsulent i Væksthus 

Sjælland med speciale i mindre virksomheders  

udfordringer med at indkøbe og indarbejde ny IT. 

Torben Kristensen er uddannet cand.merc. og har 

tidligere drevet egen virksomhed, ligesom han har 

været ansat i store teknologivirksomheder; bla.  

GN Resound og Brüel & Kjær. 

Mia Frederiksen, Troels Jørgensen A/S
Mia Frederiksen er direktør og medejer af bygge

firmaet Troels Jørgensen A/S, der har flere  

faggrupper i eget hus: Kloakmester, murer, tømrer, 

maler, smed og transport. 

Virksomheden har omkring 100 medarbejdere og 

holder til i Kettinge på Lolland. Troels Jørgensen A/S  

har gennem flere år arbejdet målrettet med at  

digitalisere store del af virksomhedens drift.

TEMA 3 
NYE VEJE TIL ARBEJDSKRAFT
Kl. 16.40 – 17.45
I en tid med mangel på velkvalificeret arbejdskraft 

bliver det mere og mere vigtigt at tage alternative 

metoder i brug mht. rekruttering, opkvalificering 

og fastholdelse af medarbejdere. Vi har inviteret 

Copenhagen Capacity, Næstved Jobcenter og 

ArbejdskraftAlliancen.dk til at komme og fortælle 

om, hvordan du som virksomhed kan bruge de tre 

forskellige services.

 

Nikolaj Lubanski, Copenhagen Capacity
Nikolaj Lubanski er direktør for talentafdelingen  

i Copenhagen Capacity (CopCap), som er en offent

lig investeringsfremmende organisation i Greater 

Copenhagen.

 

Else Pedersen, Næstved Jobcenter
Else Pedersen er faglig leder i Næstved Jobcenters 

Team Virksomhedsservice, hvis hovedformål er at 

hjælpe virksomhederne i Næstved kommune med at 

få den arbejdskraft, de har brug for.

 

Rasmus Holst-Sørensen, Næstved Erhverv
Rasmus HolstSørensen er direktør i Næstved 

Erhverv, som er Næstveds lokale erhvervsfremme

kontor. Næstved Erhverv er initiativtager til og 

tovholder på ArbejdskraftAlliancen.dk



OPLÆGSHOLDERNE

Vi glæder os til at se dig! 

ILSE JACOBSEN
Kl.	18.15	–	19.30

Virksomheden Ilse Jacobsen Hornbæk blev grundlagt 

i 1993 af Ilse Jacobsen. Filosofien bag Ilse Jacobsens  

brands er at hylde den simple og rå skønhed,  

der præger den idylliske Nordsjællandske kyst og  

designe afslappet luksus, der passer med den  

skandinaviske livsstil. 

Ilse Jacobsens internationale livsstilsbrand er 

repræsenteret i 26 lande på tværs af fire konti

nenter. Ilse Jacobsens produkter er at finde i alle  

de største byer i verden; Paris, London, New York, 

Tokyo og – selvfølgelig  København. Firmaet har 

hovedsæde i Hornbæk. Ilse Jacobsen deltager i  

panelet i tvprogrammet ”Løvens Hule”, som sender 

nye afsnit i løbet af 2018. Ilse Jacobsen har siden 

2016 siddet i Vækstfondens bestyrelse.

ASTRID HAUG
Kl.	15.40	–	16.40

Astrid Haug har siden 2013 drevet Astrid Haug  

Bureau, der rådgiver virksomheder og organisation

er om digital strategi og sociale medier. Det gøres 

med afsæt i, hvilket formål ens forretning har og 

med en stor viden om, hvordan folk anvender sociale 

medier og ny teknologi.

Astrid Haug har i mere end 10 år fulgt den digitale 

udvikling med blogs, sociale medier, virtual reality og 

Internet of Things. Det er en udvikling, som dagligt 

bliver ved med at forbløffe og begejstre Astrid Haug. 

Internettet har tilføjet en ny dimension til verden, 

hvilket udfordrer og understøtter virksomheders  

og organisationers virke. Astrid Haug har i sit virke 

bl.a. været pressechef på Christianborg og på 

Københavns Rådhus. I 2004 deltog hun i demokraten 

John Kerrys præsidentvalgkamp i USA.


