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Är du förberedd för utmaningarna och möjligheterna i framtidens industri? Den industriella
omställningen står för dörren vilket innebär en oerhört stor utmaning för våra svenska och
norska företag, inte minst med tanke på rådande oljesituation och den globala
konkurrensen. Sverige och Norge är några av världens mest innovativa länder som ständigt
toppar internationella innovationsrankingar. Stora delar av vår nordiska framgång är
sprunget ur vår förmåga att samarbeta, både nationellt och gränsöverskridande med så väl
universitet och statliga institut som andra företag. För att behålla vår internationella
konkurrenskraft och samtidigt möta framtidens utmaningar tror vi att fortsatta partnerskap
är nyckeln till de allra bästa förutsättningarna för vår region.
”Digitalisering av Nordisk Industri” är ett heldagsevent i Oslo med syfte att öka svensk-norskt samarbete
inom digitalisering och automation. Dagen inleds med övergripande diskussioner om digitaliseringen av
nordisk industri och hur den ”fjärde industriella revolutionen” påverkar alla branscher. Dagen fortsätter
sedan med fokus på praktiska exempel på de utmaningar som företag i olika branscher står inför samt
exempel på hur företag utnyttjat digitala verktyg för att öka sin effektivitet. I anslutning till konferensen
ställer även leverantörer av automations- och digitaliseringstjänster ut för att visa upp sina lösningar.
Business Sweden är en del av Sveriges officiella representation i Norge och arbetar på uppdrag av
Sveriges regering och det svenska näringslivet i syfte att främja handelsförbindelserna mellan Norge
och Sverige.

Syfte och målsättning för konferensen


Möten mellan slutanvändare och leverantörer



Ökat samarbete mellan regioner, kluster och företag



Ökat samarbete mellan stora och små företag på båda sidor av gränsen



Lyfta fram både utmaningarna och möjligheterna



Sprida kunskap om gemensamma utmaningar och möjligheter över branschgränser



Nya forsknings- och utvecklingssamarbeten
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PRELIMINÄRT PROGRAM
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28 april, heldag: Konferens och möten


Presentationer: Svenska och norska politiska representanter presenterar sin syn på digitaliseringen av
industrin och politikens roll i framtidens näringsliv



Företags-case: Ledande nordiska bolag inom produktion, automation och industriellt internet berättar
om utmaningarna och möjligheterna med framtidens industri



Miniutställning: Aktörer inom digitalisering, industriellt internet och automation



Individuella möten: Slutanvändare och leverantörer träffas för enskilda diskussioner kring hur olika
typer av lösningar kan hjälpa verksamheten.

28 april, kväll: VIP-mingel på svenska ambassadörens residens


VIP-middag på residenset: Mingla med talare, utställande företag, huvudsponsorer och inbjudna VIPgäster
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