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Bli besatt av bærekraftige kundeopplevelser!
Eirik Norman Hansen
Ny teknologi påvirker alle produkter og prosesser i samfunnet, og legger premisser både for
hva kundene forventer og hva som er mulig å utvikle. I dette foredraget vil Eirik Norman
Hansen vise hvordan kunstig intelligens kan tas i bruk for å skape kundevennlige og
bærekraftige tjenester og opplevelser. Han vil både belyse dette med tanke på etablerte
bedrifter og med tanke på gründere.
Eirik Norman Hansen er teknologioptimist. Han elsker å utforske ny teknologi, nye apper og
digitale dingser. Som leder har han erfaring med hvordan næringslivet og offentlig sektor
tenker og jobber, hva som er mulig og hvor skoen trykker når ny teknologi skal innføres.
Les mer her: https://talerlisten.no/profil/eirik-norman-hansen/

Mulighetene i sirkulærøkonomien - fra en gründers perspektiv
Camilla Brox
Sirkulærøkonomi handler om at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Et eksempel på
dette er restprodukter, som tidligere ble ansett som søppel, som får nytt liv enten gjennom at
det settes sammen med et annet restprodukt eller at det får «ny» nytte. Et annet eksempel er
nye måter å bruke produkter på - gjennom deling, bytting og låning. I dette foredraget
presenterer Camilla Brox eksempler på gründere som har sett nye muligheter i
sirkulærøkonomien og det grønne skiftet.
Camilla Brox er selverklært bærekraftambassadør, og både på jobb og privat kartlegger hun
muligheter og iverksetter tiltak som ivaretar klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold.
Hun er gründeren bak konsulentfirmaet Brox Consulting AS og engasjert daglig leder av
Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.
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