Tirsdag 24. september kl. 14:00 16:00
Doktor Hansteinsgate 13-17,
Drammen
32 26 42 10

Åpningsfest av MESH Drammen

post@nfdr.no
www.nfdr.no

24. september inviteres du til åpningsfest av MESH Drammen hvor både konsept og det nye
kontorbygget i Doktor Hansteinsgate skal presenteres.
Tidligere i år ble det kjent at The Creators Community gikk av med seieren i Grüderhus-konkurransen i
regi av Næringsvekst 2020.

14:00 - 16:00 | Drammen - Invite Only

We start in Drammen with an event for the local community - We Present MESH Drammen - 20 min, Vestaksen
presents the physical building 10 min, we have a debate on the startupscene in Drammen, Oslo and Norway.
Bus to Oslo at 16.00

For arrangementet i Drammen, meld deg på via denne siden.

From 17:00 | Oslo - Open invitation
17:00 Drinks and appetizers at MESH Oslo
18:00 Big Announcements
18:40 Music with Rebecca Pettersen
Rebecca is a Norwegian singer-songwriter who writes wonderful melancholic songs in both
Norwegian and English, with an Indie-pop-style. Last year she published her first EP "Danser
som alt er greit" in a collaboration with Stephan Slaaen, and this fall she fought her way to the
first live performance of The Voice on TV2.
19:00 Party with DJ and drinks
21:00 PingPong final

For arrangementet i Oslo, meld deg på her: https://mesh-7.confetti.events/

En hovedhub for Drammens innovasjonsmiljø
The Creators Community er ledende i Norden på å utvikle innovasjonshuber, og MESH er et kjent navn for
mange. Nå skal de bygge opp en hovedhub for Drammens innovasjonsmiljø på rundt 4.000 m2 i samarbeid
med det lokale eiendomsselskapet Vestaksen Eiendom AS.
– Målet vårt er å lage Drammens storstue for innovasjon, med nasjonale og internasjonale koblinger og muligheter,
sier Anders Mjåset fra The Creators Community.
The Creators Community er operatøren og utvikleren av huben, mens det lokale eiendomsselskapet Vestaksen
Eiendom AS er eiendomspartneren.
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