PRESSEMELDING

Rica Ishavshotel Tromsø – 15. og 16. Oktober 2009
Martekonferansen er konferansen hvor du får friske foredrag som gir deg påfyll av kunnskap
og energi. Martekonferansen er en unik sjanse til å møte framtidige samarbeidspartnere, og
oppdage nye muligheter.
På årets Martekonferanse ser vi på globalisering og omstilling, og hva det betyr for oss. Vi skal på en
reise ut i verden og hjem igjen. Videre blir det blant annet satt fokus på fortellerkunst og hvordan man
ved aktiv bruk av nye medier kan skape seg konkurransefortrinn.
Lokale småskalaprodusenter vil sette sitt preg på konferansen gjennom presentasjon av sin bedrift og
sine produkter.
Møtebookingen, som er en form for speed-dating, blir gjennomført også i år. Deltakerne får anledning
til å utveksle erfaringer og knytte relasjoner. Her kan mye spennende skje!
Konferansen avsluttes med ny giv fra et fyrverkeri av ei dame.
Konferansen er åpen for alle, med hovedmålgruppe kvinner i ledelse og næring.
Marit Adeleide Andreassen er i år Martekonferansens selvsagte møteleder. Hun er kjent som
skuespiller og sanger. Førstkommende vinter skal hun gjestespille i en komedie på Hålogaland Teater.
Dag 1, 15. Oktober – Verden i Norge og Troms i verden
Maren Romstad er Analytiker i DnB Nor Markets. Hennes foredrag omhandler økonomiske utsikter og
finansmarkeder, og hvordan dette påvirker oss.
Kjell Arne Røvik, Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, vil se nærmere på hva som
driver oss til endring og omstilling når globale ideer kommer til arbeidsplassen.
Marte Sverdrup Liset, Universitetslektor ved Universitetet i Tromsø, vil bidra med sin faglige
kompetanse i kunsten å fortelle og veilede ulike bedrifter som:




Tove Sørensen, Administrerende direktør, Troms Villmarkssenter
Kirsti Sollied, Manager, Lyngsalpeprodukter
Ellen Henningsen Hellem, Buntmaker, Ellens Pelsstudio

Erling Hesselberg, Daglig leder, Workplace Consulting foredrar om hvordan man ved aktiv bruk av nye
medier kan skape konkurransefortrinn samt knytte kundene nærmere til seg.
Eva von Hirsch, Dr. i Sosialantropologi, har bred operativ og strategisk erfaring fra fusjoner, oppkjøp
og internasjonale etableringer. Hennes foredrag vil blant annet omhandle kulturelle aspekter på
internasjonal drift og forretningsutvikling.

Pellegrino Riccardi, Cultural Bridge Builder, har som tilflytter til Norge gjort seg opp noen tanker om
hvordan nordmenn er. Han vil blant annet fokusere på hvordan vi oppfatter oss selv og hvordan andre
oppfatter oss, i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Dag 2, 16. Oktober – Opp og fram
Gjennom Møtebookingen får deltakerne anledning til å utveksle erfaringer og knytte relasjoner med
andre i samme bransje eller på tvers av bransjer. Deltakere fra tidligere Martekonferanser har
gjennom evalueringer sterkt ønsket at dette skal være en gjentakende aktivitet under
Martekonferansene.
På Martetorget vil lokale småskalaprodusenter sette sitt preg på konferansen gjennom presentasjon
av sin bedrift og sine produkter.
Runhild Gammelsæter, Administrerende direktør i Regenics, vil bringe fram sine erfaringer i forhold til
utfordringer og kobling mellom forskning og næringsliv. ”Fra fri forskning til produktutvikling og
næringsliv.”
Martekonferansen avsluttes med ny giv fra et fyrverkeri av ei dame, Karin Fevaag Larsen. Hennes
foredrag handler om å ”Drømme drømmene på øverste hylle” – Vi fortjener dem alle sammen, sier
Karin.
Martekonferansen planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Troms
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms v/Landbruksavdelingen.
Påmeldingsfristen er 1. oktober.
All praktisk informasjon, finner du på:
http://www.martekonferansen.no
Program og foredragsholdere:
http://www.martekonferansen.no/program/
http://www.martekonferansen.no/foredragsholdere/
Følg også Martekonferansen på Twitter:
http://twitter.com/martekonferanse
Styringsgruppa for Martekonferansen 2009 har følgende medlemmer:
Randi Abrahamsen, Innovasjon Norge,
tlf: 77 60 61 28,
e-post randi.abrahamsen@innovasjonnorge.no
Tove Forså, Innovasjon Norge,
e-post: tove.forsa@innovasjonnorge.no
Vigdis A. Nilsen, Troms Fylkeskommune,
e-post: vigdis.nilsen@tromsfylke.no
Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms v/Landbruksavdelingen,
e-post: mariann.vileid.uleberg@fmtr.no
Prosjektleder for Martekonferansen 2009:
Ibis IKT AS, Wenche Karlstad,
tlf. 909 36 539,
e-post martekonferansen@ibisikt.no

