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Næringslivsdagene arrangeres i år fra 8.- 10 oktober med hele regionen som arena.
Tirsdag 8. oktober ønsker vi velkommen til Nedre Eiker.
Hovedtema i Nedre Eiker: Digital kompetanse i organisasjonen

Program:
18.00 | Enkel servering
18.15 | Velkommen v/Bjørnar Boldvik
18.20 | Dominic Akadimah - IMARA, CEO/Intelligent Automation Architect
Digital transformasjon med kunstig intelligens
19.00 | Pause
19.15 | Bente Sollid Storehaug, Adm. dir Digital Hverdag AS
Nådeløs digitalisering - hva er det egentlig som skjer?
Å være markedsleder er ingen garanti for overlevelse i dag. Heller ikke forretningsmodeller med 200 års
lønnsom historikk får stå i fred. 25 år med Internett har gitt oss mange øyeåpnere. Selv store selskaper har gått
nedenom og hjem i løpet av få år, fordi de ikke skjønte veien videre i sin bransje. Hva betyr digital modenhet?
20.00 | Vel hjem

Bente Sollid Storehaug
Styreleder i Boostcom Gruppen, Velixio og Semway Norge. Medlem av konsernstyrene i
Polaris Media ASA, Hafslund E-CO, Europris ASA, Motor Gruppen AS og Eika-Gruppen.
Medlem av kulturministeren og næringsministerens næringspolitiske råd (2015-2017). Var
også medlem av Regjeringens ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere NRKs fremtidige
finansiering (2016). Etablerte Digital Hverdag i 1993, i dag børsnotert under navnet Bouvet
ASA. Tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Abelia kåret henne til en av de
fremste IT-kvinnene i Norge (2017). Finalist til prisen Women´s Board Award (2018). Har
gjennomført internasjonal styreutdanning i regi av Scandinavian Executive Institute / INSEAD
og executive utdanning innen blockchain- og digitale plattformstudier ved MIT.

Dominic Akadimah
Har en Høgskoleingeniør grad fra NITH i Oslo med faglig fordypning i systemutvikling. Siden
endt utdannelse i 2004 har Dominic hatt forskjellige roller fra systemutvikler til
virksomhetsarkitektur og ledelse. Dominic jobber i dag tett med forretningsledere og knytter
dem mot IT for å skape digital transformasjon. Dominic sin faglige styrke ligger i
automatisering av forretningsprosesser og verdikjeder med integrasjon og arkitektur som
fundament. Dominic leder Imara AS, et Drammensbasert teknologiselskap som hjelper
virksomheter med å effektivisere forretningsprosessene sine ved hjelp av kunstig intelligens.
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