Inbjudan till
frukostmöte

Interaktivitet och symboler förbättrar kommunikation
Frukostmöte i Västerås den 5 april
Den 5 april träffar du medlemsföretaget Nodd som vrider
och vänder symbolspråk samt samverkanspartnern
Interactive Institute Swedish ICT som är ett experimentellt
forskningsinstitut med fokus på design och IT.
Håll tyst och kommunicera mer, säger Johan Lundell, vd
på bolaget Nodd, innovatören och föreläsaren som du
Johan Lundell, Stina Wessman, Niklas Johansson
kanske sett eller hört i tidningen, på radio eller TV. Nu senast
nominerad i Västerås Guldstänksgala för sin innovativa metod kring symboler och symbolsystem för
förbättrad kommunikation. På samma sätt som ritningar, kartor och noter skapas nya, specifika språk
som är lätta att förstå och minskar risken för missförstånd.
Interactive Institute Swedish ICT är ett forskningsinstitut som bedriver tillämpad forskning inom
området IT, innovation och design. Genom kreativa och samverkande processer och nya tankesätt
skapas banbrytande användarupplevelser. Institutet har specialilstkompetens inom interaktionsdesign,
visualisering, användarbeteende, ljuddesign, spel och underhållning.
Niklas Johansson och Stina Wessman från Interactive Institute att berätta om verksamheten och
dela med sig av resultatet från flera av deras spännande projekt där man bland annat analyserat
kopplingen mellan upplevelser, beteendeförändring, affärmodeller och vikten av design.
Varmt välkommen!
Karolina Winbo, processledare, 021-10 73 77, karolina.winbo@automationregion.com
Tid: Tisdagen den 5 april 2016, 07.15 - 09.30
Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Anmälan: Anmäl dig på hemsidan, www.automationregion.com

Agenda
07.15 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad!
07.45 – På gång inom Automation Region
Karolina Winbo, Processledare Automation Region
08.00 – Full kontroll över kommunikationen med symbolspråk
Johan Lundell, Nodd
08.30 – Interactive Institute skapar interaktivitet med kunden
Stina Wessman och Niklas Johansson, Interactive Institute Swedish ICT
09.00 – 09.30 Mingel med automationskollegor och avslutning
Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter
och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta
tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför
framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

