
Styrk din konkurrencekraft. Lad innovationen tage dig til nye højder. 
Deltag i den inspirerende eftermiddagskonference den 21. februar 2007.

Innovation Beyond Gravity



Fra kernen af innovation og til grænsen af det mulige

Tre herrer med hver deres perspektiv og indgangsvinkel til innovation. Kom først ind til kernen af teorien 
og bliv siden inspireret af ét menneske, der lever innovation og sidst men ikke mindst hør fra én, der lever 
af at udvikle andre til at implementere innovation på værdi- og ledelsesniveau.   

Per Wimmer, snart første dansker i rummet
At det netop skulle blive Per Wimmer, der bliver første dansker i rummet, er ikke en tilfældighed. Hele 
livet har han afsøgt grænser, uddannet sig og vist nye veje for, hvordan livet kan leves. Gennem sine 7 
grundlæggende værdier fører han hver eneste dag sine ideer ud i livet og gør selv de største drømme til 
virkelighed. 

Ernest Holm Svendsen, nærvær.nu
Ernest Holm Svendsen er ekstern lektor i innovation på Aalborg Universitet, forfatter og kursusleder.  Hans 
unikke arbejde med nærvær som grundlag for menneskelig kreativitet har gjort ham til en eftertragtet 
foredragsholder og facilitator i mange danske virksomheder. I dette foredrag vil han løfte sløret for en del 
af indholdet i sin nyeste bog om innovation og improvisation, som udkommer til sommer. 

Lars Ringe, adm. direktør RobotLab
Fra systemudvikler til menneskeudvikler. Via sine MindStorm robotter udvider Lars Ringe til hverdag 
grænserne og giver sine workshopdeltagere værktøjerne til at sprænge rammerne og gennemføre innova-
tion på alle planer. Lars Ringe er samtidig initiativtager til Showcase Extreme Innovation workshoppen for 
erhvervsledere, der løber af stablen fra den 27. til den 30. august i Houston, USA.



Innovation Beyond Gravity

Program for 21. februar 2007, Nordsjællands KonferenceCenter i Allerød

13.00 – 13.15  Registrering

13.15 – 13.30  Introduktion til dagen ved adm. direktør Lars Ringe, RobotLab
  Første opgave i dagens innovative konkurrence

13.30 – 15.30  Gør drømme til virkelighed ved kommende spacetraveller Per Wimmer
  Med indlagte opgaver og kaffepause

15.30 – 17.00  Dyb innovation ved Ernest Holm Svendsen

17.00 – 17.30 Styrk din virksomheds konkurrenceevne med innovation, samt præsentation af 
  Showcase Extreme Innovation ved Lars Ringe, RobotLab

17.30 – 19.00 Sandwich, vin og mulighed for networking

Pris:   895 kr. 
Sted:   Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød 
Tilmeldingsfrist:  Senest den 16. februar 2007. Se mere på bagsiden



Sådan kommer du til en eftermiddag i innovationens tegn

Det bliver en begivenhedsrig og spændende eftermiddag, så tilmeld dig i god tid. Du tilmelder dig via 
RobotLab.dk. Så snart vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en faktura som bekræftelse.

Bag om RobotLab

RobotLab forener teori med praksis i spændende, intensive og skræddersyede workshopforløb. Hver work-
shop er bygget op omkring arbejde med Legos MindStorm robotter og giver en hands- og heads on oplev-
else med, hvordan medarbejdere som ledere kan bryde med gængs tankegang, og siden omsætte de nye 
tanker direkte til innovations i sin reneste form: kreativt ført ud i livet. En altafgørende læring og egenskab, 
når workshoppen siden skal bringes ind i den enkelte virksomheds hverdag. 
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