
Innovasjon Norge, Næringsforeningen i Drammensregionen og 
Buskerud fylkeskommune inviterer til konferansen:

SATS INTERNASJONALT
31. august (08:30-15:00)
Scandic Ambassadeur Drammen
Deltageravgift: 350.- eks. mva.

Har din bedrift produkter og løsninger med et potensial i internasjonale markeder?  
Eksport og internasjonalisering kan føre til økt vekst og lønnsomhet, men for å lykkes 

er det viktig å kjenne kundene, forstå behovet og utvikle nye forretningsmodeller. 

Bli inspirert til å sette ambisiøse mål og grip de globale mulighetene!

Hvorfor må vi øke 
Norsk eksport? 

Anita Krohn Traaseth 
administrerende direktør 

Innovasjon Norge

Hvordan lykkes internasjonalt?  
Om Kultur, strategi og ledelse 

Morten Fon 
president & CEO Jotun AS

Piql – fra lokal gal idé  
til internasjonal realitet
Rune Bjerkestrand 

administrerende direktør Piql

Påmelding:
http://nfdr.no/aktiviteter/konfe-

ransen-sats-internasjonalt

Frist: 25. august

Sesjon 1: Smarte Samfunn & Byer  
– autonome systemer til lands

Sesjon 2: Smarte Samfunn & Havner 
– autonome systemer til havs

Sesjon 3: Finansiering av 
internasjonal vekst 

Parallelle sesjoner: Smarte Samfunn (13:00-15:00) Separat påmelding nødvendig.

Muligheter og utfordringer  
ved globalisering 
Morten Hasås 

divisjonsdirektør Kongsberg Maritime 
Vessel Systems

Få med deg paneldebatten om hva som skal til for å øke norsk eksport 
Her har vi med oss: Conexus, Sensonor, Piql og Kongsberg Maritime



  

Foredragsholderne     SATS INTERNASJONALT
31. august

Anita Krohn Traaseth har tidligere vært toppsjef i HP 
Norge, men er nå administrerende direktør for Innovasjon 
Norge. Hun er en åpen og samfunnsengasjert næringslivsleder, 
blogger og forfatter. Krohn Traaseth har mottatt prisen for beste 
kvinnelige leder i IT bransjen av Od@-nettverket i 2012, og pris 
for Årets Sosiale Medie Personlighet i 2013 av Kampanje. Hun 
har også fått tittelen «Top 20 Women in Business in Northern 
Europe» og «Top 50 Most Inspiring Women in European Tech». 

Morten Fon tok over som konsernsjef i Jotun i 2005. Fon har 
28 års erfaring i Jotunkonsernet, og har siden hatt ulike stillinger 
innen salg, finans og ledelse i Norge, Afrika og Asia. Innovasjon, 
kompetansebygging og differensiert markedstilnærming er 
avgjørende for at Jotun fortsatt skal være en av de store aktørene 
i det internasjonale malingsmarkedet. 

Morten Hasås er utdannet automasjonsingeniør i Horten, og 
ble ansatt i Norcontrol Automation i 1984 hvor han jobbet med 
skipsautomasjon. Han arbeider fortsatt i samme firma, nå kjent 
som Kongsberg Maritime, og har hatt en rekke ulike roller i  
selskapet som blant annet prosjektingeniør, prosjektleder,  
produktsjef og forretningsenhetssjef. Fra 2009 har Morten fun-
gert som divisjonsdirektør, og fra 2017 for Vessel Systems med 
avdelinger i Horten, Trondheim, Kongsberg, Korea og Kina.  
Morten har bred internasjonal erfaring, og har vært sentral i 
internasjonalisering av Kongsberg Maritime i Korea og Kina.

Rune Bjerkestrand har bakgrunn i innovasjon, forretnings- 
og teknologiutvikling fra sine 14 år som grunnlegger og daglig 
leder i Piql AS. Rune vant ”Best Presentation Award” både på 
Nordic Venture Forum i København og på European Venture 
Summit i Düsseldorf i 2015. Han har en unik presentasjonstek-
nikk og tar publikum med på den reisen som i dag er Piql AS.

Gro Eirin Dyrnes er for tiden leder for Innovasjon Norges 
kontor i San Francisco og Silicon Valley, og samtidig region- 
leder for USA. Gro har lang erfaring fra Innovasjon Norge i 
ulike posisjoner innenfor HR, salg og IKT. 

Elisabeth S. Meyer er regiondirektør for Europa i Innova-
sjon Norge. Hun har over 20 års erfaring med arbeid innen 
internasjonalisering av norsk næringsliv, blant annet som leder 
av Innovasjon Norges kontor i Milano og Eksportrådet. 

Ole Henæs er utdannet ved Sjøkrigsskolen. Etter 10 år i 
Sjøforsvaret har han jobbet i bedrifter som Kongsberg Maritime, 
Rapp Marine og Norske Maritime Eksportører. Han startet i 
Innovasjon Norge i 2013, og har frem til nå ledet Innovasjon 
Norges kontor i Vietnam.

Per Christer Lund er for tiden spesialutsending for viten-
skap og teknologi ved Innovasjon Norges kontor i Singapore. 
Han har tidligere hatt samme posisjon i Innovasjon Norge 
Tokyo i 8 år, og før det jobbet med energi fra en rekke aspekt, bl. 
annet ved Institutt for Energiteknikk, Navita/OMX Canada, det 
japanske atomenergibyrået, Nordpool og DNV GL. 

Gaute Hagerup er for tiden Direktør for Innovasjons Norges 
kontor i Madrid, i tillegg til å være leder for selskapets satsning 
på Smarte Samfunn globalt. Han har vært ansatt i Innovasjon 
Norge i 10 år, og har fra tidligere erfaring fra kraftbransjen og 
Retail. Gaute har til sammen mer enn 15 års erfaring fra ledelse 
av innovasjonsprosesser, organisasjons- og prosjektutvikling.

Steinar Evensen etablerte Conexus AS i 2001, og er selska-
pets daglige leder. Conexus er et av Norges største selskaper 
innen EdTech (Educational Technology), med en markedsandel 
innen skolemarkedet på omlag 90 % i Norge. De siste årene har 
selskapet fokusert sterkt på internasjonal ekspansjon. Av totalt 
100 medarbeidere jobber halvparten i Vietnam, Singapore og 
Malaysia, som også er viktige markeder for Conexus. 

Hans Richard Petersen Med mer enn 20 års internasjonal 
forretningsvirksomhet og teknisk erfaring har Hans Richard 
etablert salgs- og markedsføringskanaler for Sensonor med 
utenlandske kontorer og et nettverk av distributører og nøkkel-
pilotkunder. Tidligere ledet han Sensonor’s kontor i USA, med 
hovedfokus på luftfart og medisinsk segment, og hadde samtidig 
ansvaret for selskapets forretningsutvikling. I dag er han ansvar-
lig for produktutvikling og global markedsføring i selskapet. 
Han har de siste 4 årene også vært styreleder for klyngen NCE 
Mikro- og Nanoteknologi (MNT), som fokuserer på produksjon 
av IKT-systemer, mikrosystemer og bruk av mikro- og  
nanoteknologi i miniatyr.

Rune Bjerkestrand (er også foredragsholder)

Morten Hasås (er også foredragsholder)

Paneldebatt



Innovasjon Norge, Næringsforeningen i Drammensregionen og  
Buskerud fylkeskommune inviterer til konferansen:

SATS INTERNASJONALT
31. august (08:30-15:00) 
Scandic Ambassadeur Drammen
Deltageravgift: 350.- eks. mva.

Påmelding:
http://nfdr.no/aktiviteter/konferansen-sats-internasjonalt

P r o g r a m
08:30 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen

Hans-Petter Tonum, daglig leder Næringsforeningen i Drammensregionen
Anniken Fægri Damm-Larsen, regiondirektør Innovasjon Norge
Janne Buhaug, næringssjef FoUI og Internasjonalisering, Buskerud fylkeskommune

09:10 Hvorfor må vi øke Norsk eksport? Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør Innovasjon Norge

09:30 Hvordan lykkes internasjonalt? Om Kultur, strategi og ledelse, Morten Fon, president & CEO Jotun AS

09:50 Asia er typiske relasjonsøkonomier, hvordan passer/passer ikke den norske forretningsmodellen?  
Ole Henæs, leder havromsindustrier, Innovasjon Norge

10:10 Muligheter og utfordringer ved Globalisering - Erfaringer fra internasjonal vekst, Morten Hasås,  
divisjonsdirektør Kongsberg Maritime Vessel Systems

10:20 Pause

10:45 Hva kreves for å satse internasjonalt, og hvordan kan vi bidra? Gro Dyrnes, regiondirektør  
Nord- og Sør-Amerika og Elisabeth Meyer, regiondirektør Europa

11:15 Piql – fra lokal gal idé til internasjonal realitet, Rune Bjerkestrand, administrerende direktør Piql

11:30 Paneldebatt: Hva skal til for å øke eksporten fra bedrifter i Norge?
Moderator: Anita Krohn Traaseth 
I panelet: Conexus v/Steinar Evensen,  Sensonor AS v/Hans Richard Petersen,  
Kongsberg Maritime Vessel Systems v/Morten Hasås, Piql v/Rune Bjerkestrand 

12:00-13:00 Uformell lunsjbuffet, kort introduksjon til programmet ut dagen

13:00-15:00 Parallelle sesjoner - Smarte Samfunn

Sesjon 1: Smarte Samfunn & Byer – autonome systemer til lands

Sesjon 2: Smarte Samfunn & Havner – autonome systemer til havs

Sesjon 3: Finansiering av internasjonal vekst


