Radikal digitalisering: Vær en del af debatten!
Arbejder du i en virksomhed, hvor teknologi er en bærende del? Undrer du dig over hvad der menes ved “Bitcoins” og “Artificial Intelligence”, eller hvad der sker med din private data på de sociale
medier? Så kom til vores gå-hjem-møde den 30. maj 2018!
Om gå-hjem-mødet
Radikal digitalisering er, når processer og produkter bliver gentænkt som grundlæggende digitale. Radikal digitalisering har derfor været medvirkende til en række interessante forretningsdynamikker, hvor nye indsigter i brugen af digitale produkter er begyndt at sprede sig i samfundet.
Radikal digitalisering er ikke kun relevant i virksomhedssammenhæng men også i forhold til den
gængse dagligdag. Derfor afholder Kforum, i samarbejde med et hold af ambitiøse facilitatorer fra
Københavns Universitet, et gå-hjem-møde den 30 maj 2018. Formålet er at give en større viden
om radikal digitalisering og dens relevans i forhold til virksomheders fremtidige drift.
Til gå-hjem-mødet vil du blive introduceret til fem workshops inden for fagområderne: ”Blockchain (Bitcoins)”, ”Artificial Intelligence”, ”Big Data & Social Media”, ”Robot-teknologi” samt ”Data &
Etik”. På hver workshop vil der blandt andet være et kort oplæg fra en ekspert, som vil give indsigt
i det pågældende fagområde.
Til mødet vil du:
• Få indsigt i hvorfor radikal digitalisering er en vigtig del af din dagligdag
• Blive klogere på anvendeligheden af de forskellige temaer inden for digitalisering
• Få inspiration fra eksperter, som arbejder med radikal digitalisering i praksis
• Selv afprøve hvad radikal digitalisering kan være
• Dele din viden og få inspiration fra andre deltagere
Gå-hjem-mødet er for dig, der er interesseret i, og skal forholde dig til, de digitale tendenser, der
præger samfundet.

Praktisk information
Hvornår?
Onsdag den 30. maj 2018. 15.30-17.30.
Dørene åbnes kl. 15. Vi starter præcis kl. 15.30.
Hvor?
Søndre Campus - Karen Blixens Plads 8, 2300 København S i festsalen på KUA2. Der
vil være muligheder for parkering på Njalsgade 76, 2300 København S i “A-området”.
Hvordan melder jeg mig til?
Tilmelding foregår på dette link: http://www.kommunikationsforum.dk/kommunikationskurser/tilmelding/gratis-gaa-hjem-moede-radikal-digitalisering
Hvad koster det?
Det er gratis at deltage på dagen, men da vi har begrænsede pladser vil tilmeldingen
være efter først til mølle-princippet. Der vil være forplejning i form af kaffe og søde
sager.
Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte holdet bag workshoppen på info30maj18@gmail.
com

