Mandag 11. november kl. 18:00 20:00
Drammens Teater
32 26 42 10

Gründeruka: Lidenskap og innovasjon - med
kåring av «Grønn Gründer»

post@nfdr.no
www.nfdr.no

«Årets Ledestjerne» Christine Spiten snakker om sine erfaringer fra å bygge et teknologiselskap
drevet av lidenskap for å løse en av vår tids største miljøutfordringer.

Gründerukas totalprogram finner du her

Program
18.00
18.10
18.40
19.15
19.30

Velkommen
Presentasjon av tre finalister til prisen «Grønn Gründer»
Christine Spiten, Bærekraftig innovasjon for å redde havet
Epoke Innovasjon, Metoder for å bygge nye Drammen
Kåring av vinner «Grønn Gründer»

Konferansier: Hans Arne Odde

Christine Spiten, Bærekraftig innovasjon for å redde havet
Skal vi nå FNs bærekraftsmål, forsyne en voksende befolkning med næringsrik mat og skape
lønnsomme jobber i fremtiden, må vi ta vare på havet. I dette foredraget deler Christine Spiten
innsikt og erfaringer fra å bygge et teknologiselskap drevet av lidenskap for å løse en av vår
tids største miljøutfordringer.

Christine Spiten er teknolog og seiler med et brennende engasjement for å koble mennesker og
hav ved bruk av teknologi. Målet er å gjøre havet tilgjengelig for flere, og øke vår forståelse
for hvordan vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Hun har startet selskapet Blueye
Robotics som utvikler undervannsdroner som hun har tatt med seg i forskningsarbeid og på
ekspedisjoner over hele verden. Nylig ble hun seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, der
hun på ett år skal løse plastfloker i idretten og næringslivet. Christine ble i høst kåret til «Årets
Ledestjerne» i sterk konkurranse med andre «unge og uredde mennesker som gjennom ideer,
handlekraft og lederegenskaper vil gjøre Norge og verden bedre og mer bærekraftig».

Epoke Innovasjon, Metoder for å bygge nye Drammen
Design Thinking er gründerens beste venn. Denne metoden gir rammeverket for å skape bærekraftige og
innovative bedrifter. I dette foredraget deler Epoke Innovasjon sine perspektiver på hva som må til for å
lykkes med gründerskap og innovasjon og en introduksjon i hva Design Thinking er og hvordan du kan bruke
den til å skape morgendagens bedrift.

Benedicte Lysaker, Founder & CEO
Benedicte har en bakgrunn som business designer, gründer og design tenker. Hun har vært
med å starte tre selskaper og har en master i Design Thinking – strategisk design for
innovasjon fra NHH, HVL og UIB i Bergen. Hennes lidenskap er å hjelpe bedrifter med å ta
modige og utradisjonelle valg når de skal skape morgendagens bedrift.

Lars Lewin, er en globetrotter som har jobbet både på og under vann
Han studerer nå kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling ved Høyskolen Kristiania. Han
brenner for å stille de viktige spørsmålene som hjelper bedrifter til å forbedre seg og tenke
nytt.
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