Fra venstre: Frode Iversen/NT6, Gunn Mari Sund Rusten/Digital Innlandet og Brooke Schjellerud/Gjøvikregionen Utvikling.

Kraftsamling rundt behovet for digital omstilling
Korona pandemien har endret samfunnet i så stor grad at virksomheter er nødt til å tilpasse
seg nye behov og forventninger hos kunder og brukere. Mange har fått en betydelig dytt i
retning av en mer digital hverdag.
- Koronapandemien medførte digital omstilling på mange områder over natta. Plutselig
måtte vi ta i bruk digitale verktøy gjorde at vi kunne jobbe hjemmefra og reise mindre, ha
hjemmeskole, eller besøke legen digitalt. Det som er spennende er hvilke endringer i atferd
vi vil fortsette med etter korona, sier Gunn Mari Rusten om leder nettverket Digital
Innlandet.
Program onsdag 16. september
Kl. 08.00 - 09.00 Frokostmøte på NT6: Bærekraft og digitalisering inn i styrerommet - hvorfor
og hvordan?
Arrangeres i samarbeid med NT6 med faglige bidrag fra Monika R. Gillerhaugen/BDO og
Vegar Strand/HOFF.
-

Folk aksepterer ikke lenger at organisasjoner opererer utenfor rammene av det som
oppfattes som moralsk ansvarlig. Hvem bedriften er ansvarlig overfor, hva og hvor
langt strekker dette ansvaret seg, er spørsmål man må reflektere rundt. Derfor er
diskusjonen rundt bærekraft svært relevant, sier Frode Iversen ved NT6.

Kl. 11.00 - 12.00 Lunsjmøte på katapultsenteret Raufoss: Fra tradisjonelt CRM system til
salgsverktøy med kundeinnsikt hos ISIFLO AS
Arrangeres i samarbeid med MTNC Læringsfabrikken, Headit og Isiflo.
-

Isiflo er en "kjent og kjær" aktør i Raufossindustrien som gir kredibilitet i nettverket.
Hvis noen man kjenner og stoler på sier at noe er lurt så har det mye større
gjennomslagskraft enn at leverandører eller konsulenter sier det. Derfor må vi få
mange til å dele ulike erfaringer i sine respektive nettverk, sier Emma Østerbø som er
daglig leder ved katapultsenteret på Raufoss.

Kl. 14.45 - 17.00 Innovative ideer gir grenseløse muligheter - Åpning av BoostIT programmet
og utdeling av Mjøsas Idepris 2020 på Bright House

