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Mere end nogensinde er det den teknologiske udvikling, der skaber fundamentet for forandringer i vores
verden. Vi har gennem de sidste mange år vænnet os til, at digitaliseringen udvikler sig voldsomt hurtigt. Det
nye er at bioteknologi, robotter, kunstig intelligens og meget mere også er blevet digitalt og kommer til at
accelerere på samme måde som informationsteknologi har gjort det de sidste 50 år - eksponentielt.
Eksponentiel eller accelererende vækst er vanskelig af forholde sig til. Der er store muligheder og farer, men
for at håndtere dem, har vi brug for et nyt sprog og nye begreber. Forstå fremtiden er fremtidsteknologerne
Anders Hvid og Jannick B. Pedersens bud på paradigmer, færdigheder og værktøj, som kan bidrage til, at vi
kan være konkurrencedygtige i en verden med eksponentiel vækst.
Jeg er professionel foredragsholder og ekspert i Digital Disruption.
Det giver en fremgang på 30% på 10 år. Min store passion er vores fælles digitale fremtid og udviklingen i
den. Jeg er professionel foredragsholder og ekspert i Digital Disruption. Bliv klog på, hvad unge piger vinder
ved at tage “hårde” fag Et nasjonalt folkeparti. nov. Få sat samfundsudviklingen på spidsen med en cocktail
af viden, engagement og humor - og eksempler, som folk kan genkende fra deres egen hverdag. De fleste
mennesker føler sig mest stressede, når deres tanker enten er i fortiden eller fremtiden. IBUs 1-dags

intensivkurs Kurset holdes følgende datoer: Oslo 7.
Min store passion er vores fælles digitale fremtid og udviklingen i den. Den er en samfundsvidenskab — et
begreb som den nogle gange omtales som synonymt med — som bruger forskellige former for empirisk
undersøgelse og kritisk analyse til at udvikle og forfine viden omkring menneskers … Visikon hjælper
hospitaler med at reducere patienters angst, så de kommer sig hurtigere og klarer sig bedre efter en operation.
mai. Ikke her. SCENARIO Magazine. Forbrugerne Forbrugere bliver rigere og rigere hvert år – forbruger
øges med 2,6% i gennemsnit renset for inflation. Forbrugerne Forbrugere bliver rigere og rigere hvert år –
forbruger øges med 2,6% i gennemsnit renset for inflation. Med et foredrag om fremtiden får I overblik over
de vigtigste megatrends i forhold til jeres organisation. Rekruttering har større innvirkning på suksess i en
organisasjon enn noen annen enkeltbeslutning. Chez Maggie Hotel in Morondova / Madagascar offers you
luxury rooms in marvelous surrounding Fyld din mentale værktøjskasse med gode sager.
Rekruttering har større innvirkning på suksess i en organisasjon enn noen annen enkeltbeslutning. Med et
foredrag om fremtiden får I overblik over de vigtigste megatrends i forhold til jeres organisation.
Den er en samfundsvidenskab — et begreb som den nogle gange omtales som synonymt med — som bruger
forskellige former for empirisk undersøgelse og kritisk analyse til at udvikle og forfine viden omkring
menneskers … Visikon hjælper hospitaler med at reducere patienters angst, så de kommer sig hurtigere og
klarer sig bedre efter en operation. Tiltak for barn og unge med autisme Oslo 15.

