FYRAFTENSMØDE
26. MARTS 2015

WORLD CLASS?
DANSK ERHVERVSFREMME
SET GENNEM EN 'OUTSIDERS' ØJNE

Blandt erhvervsfremmeaktører har vi en klar
ambition om, at Danmark skal være i verdensklasse. Det bruger vi mange ressourcer på at
diskutere og udvikle. Men hvordan opleves vi,
når omverdenen ser på os?
Opleves vi danske som imødekommende og
effektive? Er der aspekter, hvor vi i omverdenens
øjne optræder uforståeligt og ineffektivt.
På dette fyraftensmøde kan du møde en international kapacitet med indgående kendskab til
Danmark: Direktør Rodin Genoff har de seneste
8 år arbejdet med danske virksomheder, regioner,
væksthuse, kommuner, erhvervsråd, universiteter
mv. På mødet kan du høre hans kærlige og kritiske
dom over Danmark, danskerne, dansk erhvervsliv
og erhvervsfremmesystemet.
Der er tale om et afslappet fyraftensmøde med
præsentation fra Rodin Genoff og derefter åben
debat. Når mødet slutter, er der mulighed at
fortsætte snakken over en forfriskning.

TID, STED OG TILMELDING
HVORNÅR:

TORSDAG DEN 26. MARTS 2015
KL. 15.00 - 17.00

HVOR: 	Nupark, Nupark 51, Holstebro
PRIS:

Gratis for REG LABs medlemmer
og inviterede

ARRANGØRER: Nupark, Navigators og REG LAB
Tilmelding på www.reglab.dk
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OM RODIN GENOFF:

Rodin Genoff er grundlægger og CEO for Rodin
Genoff & Associates, Pty Ltd. Sydney Australien,
stiftet i 1998.

and Public Policy ved University of South Australia.
Han har skrevet flere bøger om fremstillingsindustri, innovation og klyngeudvikling.

Rodin er en internationalt anerkendt og prisvindende
klyngeekspert og meget efterspurgt taler internationalt. Hans arbejde koncentrerer sig om at styrke
værdikæder og skabe samarbejder, joint ventures
og vinde kontrakter for de virksomheder og klynger,
han arbejder for – særligt inden for fødevareforarbejdning, fremstilling, elektronik, IT, cleantech
og kreative erhverv.

Han er medstifter og Global Head of Strategy i
Integrative Design, en Singapore-baseret
designvirksomhed med speciale i fremstilling og
bæredygtighed. I 2013 blev Rodin udpeget som
en ’the top 100 sustainability leaders in the world’
for sit innovative arbejde med cleantech og miljø.

Han er rådgiver for regioner og regeringer i Europa,
Australien og Sydøstasien og underviser i Economics

I de seneste 10 år har han arbejdet meget i de
skandinaviske lande, i særdeleshed med klyngeudvikling i samarbejde med klyngeorganisationer,
regioner, kommuner og erhvervsservice.
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