
SPOT FREMTIDEN - TRÆN NU! 
Hør fremtidsforsker Liselotte Lyngsøs provokerende, 
sjove og tankevækkende bud på, hvad det vil kræve 
at trives og få succes som erhvervsleder.

Ons. d. 27. feb. 2019 kl. 18 på restaurant ADDRESS i Tuborg Havnepark

STED

ADDRESS  

Tuborg Havnepark 15, 

2900 Hellerup 

PROGRAM

Kl. 18.00  Ankomst  

Let forplejning og foredrag 

Netværk  

Kl. 21.00  Kom godt hjem 

TILMELDINGSFRIST

Fredag d. 22. februar.

Gæster kr. 150,-. Billetter 

refunderes ikke efter 

tilmeldingsfristens udløb. 

Medlemmer gratis. Der 

opkræves et “No show” 

gebyr på kr. 150,- ved 

afbud/udeblivelse efter 

tilmeldingsfristens udløb.

Alt hvad vi hidtil har lavet, 
prioriteret og ment er til 
revision og nye vaner og 
ritualer vil blive skabt i en 
økonomi i hastig forvandling. 
Det gælder ikke mindst 
for selvstændige der med 
digitalisering, kunstig 
intelligens og adaptiv læring i 
den grad vil blive udfordret. 

Vi vil blive tvunget til konstant 
at jagte det, der giver værdi 
og mening - for alt hvad der 
minder om rutine vil vi få 
“kloge” maskiner til at overtage. 
Fornyelse bliver et krav men 
basisviden vil fortsat være et 
grundvilkår. Målet for kvindelige 
erhvervsledere bliver at få skabt 
noget bedre for mindre. 

Invitér gerne 
andre kvindelige virksomhedsejere eller medejere med 

som gæst

• Vil vi lære at sætte grænser ved hjælp 
af nye teknologier som body-hacking?

• Vil vi skulle skifte karriere et utal af 
gange og leve som digitale nomader?

• Vil vi leve meget længere end vi i vores 
vildeste fantasi havde forestillet os?

• Vil vi erstatte pensioner med pauser?

• Vil vi lade kunstig intelligens og virtual 
reality tage os helt nye steder hen?

• Vil vi opbygge en social kapital og likes 
på nettet, der bliver mere værd end 
vores CV?

• Vil vi samarbejde med mikro-
virksomheder og lave aftaler ved hjælp 
af blockchains?

• Vil vi stå overfor nogle kæmpe etiske 
dilemmaer som vi skal kunne svare på?

• Vil vi lade være med at tage 
sammenhold og civilsamfund for givet - 
men nøje forhold os til fællesskabet.

• Vil vi lede ved hjælp af følgeskab? 

Læs mere og tilmeld dig her - eller via www.kv.dk

https://www.google.com/maps/place/Tuborg+Havnepark+15,+Hellerup/@55.7253527,12.5830716,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46525285f361a2e3:0x6062cc3e0a626e0b!8m2!3d55.7259086!4d12.5866658
https://www.google.com/maps/place/Tuborg+Havnepark+15,+Hellerup/@55.7253527,12.5830716,17z/data=!4m5!3m4!1s0x46525285f361a2e3:0x6062cc3e0a626e0b!8m2!3d55.7259086!4d12.5866658
https://kv.nemtilmeld.dk/

