Fremtidens industri i Danmark

Konference tirsdag den 13. november i Vejle
795 højvækstvirksomheder i industrien trodser krisen.
Udflytningen af dansk produktion vil aftage i de kommende år.
Konkurrencedygtige industrivirksomheder er fundamentalt
anderledes i dag end for ti år siden.

!

Sådan lyder nogle af udsagnene i en ny analyse med overskriften ”Fremtidens industri i Danmark”.

Sted
Hotel Munkebjerg
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Den overraskende konklusion er, at et meget stort antal industrivirksomheder, som har formået at gå imod strømmen, er blevet styrket markant
og har præsteret tocifrede vækstrater under krisen. Analysen peger på, at
der er flere lyspunkter forude: Meget tyder på, at de økonomiske ulemper,
der er forbundet med at producere i Danmark, fremover vil blive mindsket, mens fordelene vil blive stadig vigtigere og mere efterspurgt.
Analysen viser, at den produktion, der er tilbage i Danmark i dag, er markant anderledes end den produktion, som er flyttet ud af landet. Tilbage i
Danmark står en produktion, der er karakteriseret ved at være videnbaseret, kundetilpasset og præget af hyppige omstillinger.
Det er karakteristisk, at mange af de nye vækstvirksomheder er unge
vækstvirksomheder eller er virksomheder, der har været gennem udskiftninger i ejer- og lederkreds. På konferencen den 13. november præsenteres og diskuteres analysens konklusioner. Der er eksempler på virksomheder, der viser, hvordan dansk industri skal skabe vækst i fremtiden. Og
vi drøfter, hvordan dansk erhvervsliv og erhvervspolitikken kan bygge videre på mulighederne for fremtidens industri i Danmark.
Vi runder af med en invitation til et østjysk samarbejde mellem virksomheder, kommuner og andre aktører om fremtidens industri i Østjylland.

Tid
Tirsdag den 13. november 2012
kl. 15.30 – 18.30

Tilmelding
Tilmelding på www.reglab.dk
Konferencen arrangeres af REG LAB,
Vejle Kommune og DI Trekantområdet.
Målgruppen er medlemmer af DI Trekantområdet, Hedensted, Horsens, REG LABs
medlemsorganisationer samt andre indbudte aktører.

Deltagelse er gratis.

Program
15.00

Registrering og kaffe

15.30 Scenen sættes
	Borgmester Arne Sigtenbjerggaard,
Vejle Kommune
	Vice President Jacob Madsen, Danfoss A/S
Konferencens moderator: Erhvervsredaktør Thomas
Bernt Henriksen, Dagbladet Børsen
15.50	
Fremtidens industri i Danmark
– hvad karakteriserer fremtidens industrielle
vækstvirksomheder?
	Sekretariatschef Bjarne E. Jensen, REG LAB
Partnere Jens Nyholm og Jens Berg, IRIS Group
16.20	
Hvad skal der til for at skabe flere industrielle
vækstvirksomheder i Danmark?
Debat med:
Adm. direktør Flemming Paasch, Easyfood A/S
Adm. direktør Jens Gundersen, Unisense A/S
	Sales and Marketing Director René Lydiksen,
VEKSØ A/S
	Professor Poul Rind Christensen,
Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
på Syddansk Universitet

17.00

Kaffepause

17.20	
Hvordan fastholder vi konkurrencedygtige
industriarbejdspladser
Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen
Hvordan skal politikken se ud?
Sådan ser Danmarks Vækstråd
på perspektiverne
	Formand for Danmarks Vækstråd,
Lars Nørby Johansen
17.35

Debat
	Fremtidens industri i Østjylland:
Lancering af østjysk samarbejdsprojekt
	Erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen,
Aarhus Kommune
	Kommunaldirektør Niels Ågesen,
Vejle Kommune
18.30

Afslutning, buffet og networking

