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Glæd dig til at høre
Anne Skare Nielsen
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Det moderne samfund står i disse år over for massive forandringer. Ændringer i
klimaet og svindende ressourcer omdanner vores tilværelse, ligesom digitalisering og
kunstig intelligens åbner døre til nye muligheder, som tidligere var science fiction.
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Fremtidsforsker, forfatter og grundlægger af Future Navigator
Anne Skare Nielsen er en af Skandinaviens førende fremtidsforskere,
som har særlig stor viden inden for radikal forandring og
transformation af tankegang.

Siden Insero Horsens indledte sin rejse i 2008, har vi opbygget en styrkeposition i
krydsfeltet mellem energi og software. Med software indsamler og analyserer vi de
data om forbrugeres adfærd og energiforbrug, som er pulsen i vores udviklingsarbejde.
Vi skaber intelligente energiløsninger, som er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige,
og vi rådgiver om, hvordan teknologi og innovation bedst inddrages i undervisningen.

Henrik Madsen

Du er inviteret
Det vil glæde os at se dig til vores 10-års jubilæum. Kom og hør om Inseros udvikling
indtil nu, samt hvordan vi har fokus på at skabe bæredygtig vækst og udvikling.

Med mere end 20 års erfaring inden for algoritmer og kunstig intelligens på energiområdet, er Henrik Madsen en af landets skarpeste
eksperter inden for kunstig intelligens og computer science.

Professor, DTU, Institut for Matematik og Computer Science
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Mogens Vig Pedersen 			
Ulrik Kragh
administrerende direktør			bestyrelsesformand
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Her vil vi samtidig sætte fokus på de muligheder og dilemmaer, som digitalisering
og kunstig intelligens medfører. Vi har til lejligheden inviteret nogle af landets
skarpeste hjerner inden for emnet, som byder ind med deres viden.

Praktisk information:
Tid:
Sted:
SU:
Tilmelding:

01. marts kl. 15:00-18:00
Insero Atrium, Langmarksvej 53, 8700 Horsens
Gerne inden d. 27. februar
https://insero.nemtilmeld.dk/13/
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Digitale løsninger i Insero
Simon Steen Bak Kristensen, Frederik Johansen,
Peter Bøgh Sørensen, Insero
Hør, hvordan Insero arbejder med digitale
forretningsmodeller og kunstig
intelligens til lufthavnsindustrien, varmebranchen og
til kommuner og offentlige
institutioner.

David Guldager - dagens konferencier

Vært på Go’Morgen Danmark, redaktør og digital trend ekspert
David Guldager har i en lang årrække siddet på forreste række og ikke
bare observeret men også grundigt testet og analyseret de nyeste
gadgets, teknologier og trends inden for tech-verdenen.

