Program
Programmet uppdateras löpande.

8:01
Dörrarna öppnas, Incheck

9:00
Inledning

9.05
Moderator Alexandra Hvalgren

9.10
Välkomsttalare – Peter Danielsson
Styrelseordförande Familjen Helsingborg

9.10 – 9.25
Jowan Österlund

9:30-10.05
Ulla-Karin Barett
Varumärkesstrateg på The Fan Club
Kommunikationstrender i skuggan av AI, Big data och Machine learning. De senaste åren har AI varit en växande
trend och det är dags att förstå hur den nya teknologin kommer att påverka kommunikationsbranschen.

Läs mer om Ulla-Karin

10:10-10.50
Paus och fika

10:40 – 10:50
Inledning efter fikat

10:50-11:10
Anna Felländer Session 1
Digitaliseringsekonom och rådgivare
Frigör möjligheterna och stå beredd för utmaningarna i den nya AI-eran. I framtiden spås en hisnande utveckling
och enorma vinster för samhälle, företag och individer. Jag kommer att prata om både möjligheterna och riskerna
med AI.

Läs mer om Anna

11.15 – 11:35
Martin Güll
Digitaliseringsdirektör
Att spela fotboll är inte bara att sparka en boll. På samma sätt är inte frågan om AI bara en teknik. Vi måste skapa
en rad nya förmågor på individ-, organisatorisk, tekniskt men även på mänskligt och samhälleligt plan.

Läs mer om Martin

11:40 – 12:25
Katarina Gospic, Brainbow Labs
Entreprenör, författare och hjärnforskare
Den digitala hjärnan – utmaningar och möjligheter. Katarina pratar om hur vi kan navigera i den digitala världen
och få ut det mesta och bästa av oss själva och andra samtidigt som vi tar vara på teknikens möjligheter.

Läs mer om Katarina

12:30 – 13:50
Lunch, mingel och Walkie Talkies

13:55 – 14:20
Anna Felländer Session 2
Digitaliseringsekonom och rådgivare
AI i en bredare etisk och social kontext. AI-system integreras idag i människors vardag utan förutsättningar för att
mäta och utvärdera följderna utifrån ett socialt, etiskt och rättsligt perspektiv. Anna belyser teknologins mer
problematiska sidor.

Läs mer om Anna

14:20 – 15:05
Henrik Fexeus
Mentalist och författare
Hur kan vi använda vår hjärna mer effektivt än vi gör? Henrik tipsar om genvägar och psykologiska trix för att nå
resultat du inte trodde var möjligt. Med humor och oväntade inslag trimmas era mentala superkrafter redan under
föreläsningen utan att ni vet om det.

Läs mer om Henrik

15:05 – 15:35
Paus med fika

15:35 – 15:45
Prisutdelning Forza
Forza of Sweden delar ut priset Årets unga entreprenör

15:45 – 16:05
Bengt Wiktorén
”Människan och Maskinen – är framtiden verkligen så dyster?” Digital optimism som en motvikt till nutidens
dystopi. Bengt diskuterar den digitala utvecklingen från ett positivt perspektiv och försöker råda bot på den dystra
bild som har spridits av bland annat Netflix-serien Black Mirror.

Läs mer om Bengt

16:10- 16:30
Tobias Lind
Presentationen ger en kort tillbakablick på de milstolpar Audi passerat i sitt arbete med att göra självkörande bilar
en verklighet. Vad återstår och när kan vi förvänta oss autonoma bilar på marknaden?

Läs mer om Tobias
Med reservation för ändringar

