Inbjudan till FrukostAkademin 13:e november 2017

Alla Har Missförstått Digitaliseringen
FrukostAkademin arrangeras av, Nacka kommun, Värmdö kommun och företagarna i Nacka-Värmdö. Projektledare
och producent är Skuru IK handboll. Artipelag står som frukostvärd för årets sista
frukostträff. Temat under hösten har i huvudsak handlat om kommunikation och varumärken och det fortsätter vi med,
men nu med fokus på begreppet digitalisering som i stort sett påverkar allt och oss alla.
Ashkan Fardost som är vår huvudföreläsare menar att de flesta har missförstått hela poängen med digitalisering.
Många som använder ordet pratar egentligen om ”digitisering”: att ta en analog process och förvanda den till ettor och
nollor. Det slutar ofta med att man gör en app, startar en marknadsföringskampanj på Facebook och lanserar ett VRprojekt. Samma gamla men i digitalt format. Men digitalisering är något helt annat, nämligen att man tar hänsyn till hur
mänskligt beteende förändras av digital teknologi och internet. Digitalisering handlar med andra ord om hur digital
teknologi och internet revolutionerar hur människor vill bo, jobba, leva, skapa och förverkliga sina drömmar.
Ashkans föreläsning tar oss på en resa genom den accelererande teknologiska utvecklingen och hur den påverkar
oss människor, samhällen och branscher. I sin föreläsning tar han hjälp av sina erfarenheter från de senaste 15 åren
och visar hur digital teknologi och internet kräver en helt ny världsbild.
Ashkan började sin digitala resa i början på 2000-talet: genom att göra musik
med mjukvara och “hacka” Napster spred han sin musik världen över och
landade ett skivkontrakt med EMI och Armada Music som 17-åring. Ända
sedan dess har han djupdykt i hur digitalisering påverkar industrier, samhällen
och mänskligt beteende. Efter musikkarriären involverade Ashkan sig i
innovationsvärlden: han har bland annat en doktorsexamen i organisk kemi
från Uppsala Universitet samt jobbat med startups som Soundtrap.
Idag föreläser han globalt, driver sin nystartade investerings-firma Oddball
Ventures och medverkar som collaborator på Hyper Island.

Frukost står serverat från 07.30, programmet ser ut som följer:
07.45 Inledande samtal om entreprenörskap som är kopplat till morgonens talare
08.00 Presentation av Artipelag; NN
08.05 Allmän information från våra partners
08.15 Information från Skuru IK:s huvudtränare Mats Kardell
08.20 Huvudtalare; Ashkan Fardost
09.10 Frågor och diskussion
09.20 Fortsatt mingel
09.30 Frukostmötet avslutas

Antal platser är begränsade till 150 personer, så anmäl dig i tid!

FrukostAkademin gör allt för att skapa ett givande och utvecklande nätverk för dig och din verksamhet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vi träffas den 19 oktober på Artipelag, (vägbeskrivning). Du måste anmäla dig om du vill delta. Sprid gärna
denna inbjudan i dina nätverk. En sak till - det kostar inget att delta.
Du följer oss på www.frukostakademin.org
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