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Torsdag den 25. august
i DANDY Business Park i Vejle
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Billetpris

250,ex. moms
all inclusive

Vi gentager
succesen
Vi havde en fantastisk Innovationsfestival i 2019
– og i år gør vi det igen. Det sker den sidste torsdag i august.

Save
the date

Mød en imponerende række af oplægsholdere, paneldeltagere, udstillere og fagpersoner indenfor
innovation og parkens tre hovedområder: green tech, fødevarer, kunstig intelligens og digitalisering.
Vi fylder parken med telte og oplæg, så du er helt sikker på at få ny viden med hjem – uanset om
du er iværksætter, etableret virksomhed, forsker, underviser, studerende eller bare nysgerrig
på ny viden. Vi sørger for maden og serverer spændende og innovative lækkerier
og dagen sluttes af med det store kagebord og rig mulighed for netværk.

Sæt kryds i kalenderen – vi ses!

INNOVATION I
ØJENHØJDE FOR
BÆREDYGTIG
VÆKST

DANDY Business Park er en triple helix innovationspark i Vejle Nord – helt ud til E45 med 8 huse, 200 virksomheder og 1.000 medarbejdere.
Vi viser vejen og understøtter vækstvirksomheder med innovation, demonstration, live labs og kommercialisering af bæredygtig vækst
i Danmark – specielt indenfor Green Tech, Food og AI/Digitalisering.

Følg programmet og tilmeld dig på
dandybusinesspark.dk/det-sker
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Torsdag 25. august

i Dandy Business Park i Vejle

Save
the date
Vi gentager succesen og afholder igen Innovationsfestival i DANDY Business Park.
Over temaet ’Innovation i øjenhøjde for bæredygtig vækst’ inviterer vi til en dag med fokus
på Green Tech, Fødevarer, AI/Digitalisering og fremtidens bæredygtige løsninger.
Mix dit eget program af de mange oplæg, debatter, foredrag og udstillinger.
Den første Innovationsfestival blev afholdt torsdag den 29. august 2019: Over 1.000 deltagere,
12 telte med flere end 55 oplæg, aktiviteter, udstillinger, ny viden, netværk, madboder og musik.

Kommentarer fra sidst
– Spændende at være en del af så stort og bredt et arrangement. Vi havde besøg af adskillige personer i udviklingsbageriet med en anderledes eller skæv vinkel på vores forretningsområde. Inspirerende og samtidigt en bekræftelse af,
at den innovation vi arbejder med og tilgangen til denne har
en bred appel og også gælder i andre brancher.
Michael Lundtoft, Puratos

DANDY Business Park er en triple helix innovationspark i Vejle Nord – helt ud til E45 med 8 huse, 200 virksomheder og 1.000 medarbejdere.
Vi viser vejen og understøtter vækstvirksomheder med innovation, demonstration, live labs og kommercialisering af bæredygtig vækst
i Danmark – specielt indenfor Green Tech, Food og AI/Digitalisering.

– Tak til Innovationsfestivalen for en fantastisk dag med
innovative og spændende indlæg og masser af spændende
gæster. For os i Pedab var det som at stå i en slikbutik med
frit valg på alle hylder: Masser af muligheder og value added
– vi glæder os så meget til samarbejdet og til at flytte ind i
AI Innovation House.
Carsten Brock, Pedab

Følg programmet og tilmeld på
dandybusinesspark.dk

