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MARTEKONFERANSEN 20. og 21. oktober 2011 - Rica Ishavshotel Tromsø
Martekonferansen gir deg friske foredrag og påfyll av kunnskap og energi. Her får du en unik sjanse til å møte framtidige samarbeidspartnere og få ny inspirasjon.
På årets Martekonferanse ser vi på lederskap, kommunikasjon, og bedriftsutvikling. Videre får vi høre om hvordan
samarbeidet mellom forskning og næringsliv resulterer i vellykkede prosjekt.
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!
Kommunikasjonskunstner og inspiratør Ragnhild Nilsen avslutter årets konferanse.
Vigdis Johnsen er i år Martekonferansens dyktige og engasjerende møteleder.
Konferansen er åpen for alle, med fokus på kvinner i ledelse og næring.
Dag 1, 20. oktober
Anja Edin er daglig leder i Fearless og spiller på Norges kvinnelandslag i håndball. Hennes foredrag handler om teambuilding og hvordan vi sammen kan bygge opp hverandre og skape gode resultater.
Nina Amble, seniorforsker ved Arbeidsinstituttet, vil fortelle oss om resultatene fra en undersøkelse om
arbeidssituasjonen til norske kvinner i næringslivet og hvordan finne gode løsninger i en travel hverdag.
Jørgen Helland er sosiolog og jobber med markedsføring på internett hos Halogen, og vil snakke nærmere om hvordan vi kan bruke
sosiale media taktisk for å nå de utvalgte målgruppene med det rette budskapet.
Heidi Beate Eriksen er markedsansvarlig hos Jekta Storsenter, og hun vil snakke om hvordan de bruker ny teknologi og sosiale media
aktivt for å nå sine kundegrupper.
Lana Berglund og Helga Zwarg O´Donohue vil fortelle oss om bedriftsutviklingsprogrammene Kvinnovasjon og Female Future.
Vi avslutter dagen med Martetorget hvor lokale småskalaprodusenter vil sette sitt preg på konferansen gjennom
presentasjon av sin bedrift og sine produkter.
Dag 2, 21. oktober
Janne Vangen Solheim, konsernsjef og eier av Janus og Arne Fonneland adm. dir i Janus, vil med sitt humørfylte foredrag fortelle om
snuoperasjonen for å føre den over 100 år gamle fabrikken over i en ny generasjon.
Ingrid Erøy Fagervik, daglig leder i Blafre, forteller sin historie som gründer og hvordan hun har bygget opp sitt selskap fra skisseboka
til internasjonal suksess!
Rita Myrvang, daglig leder i Hamco Bygg as, skal snakke hvordan et godt nettverk gir kunnskap og inspirasjon til
utvikling i bedriften.
Gjennom Møtebookingen får deltakerne anledning til å utveksle erfaringer og knytte kontakter med
andre i samme bransje eller på tvers av bransjer. Deltakere på tidligere Martekonferanser har
gjennom evalueringer sterkt ønsket at dette skal være en gjentakende aktivitet.
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Forskere fra Universitetet fra Tromsø vellykkede samarbeidsprosjekt mellom forskning og næringsliv.
Martekonferansen avsluttes med kommunikasjonskunstneren Ragnhild Nilsen. Hun skal i sitt foredrag
“Påfyll til livets krukke” minne oss om at vi alle bærer på talenter og muligheter som må bevisstgjøres og dyrkes for å kunne utvikle
seg.
Martekonferansen gjennomføres i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Troms fylkeskommune
og Fylkesmannen i Troms v/landbruksavdelingen.
Påmeldingsfristen er 6. oktober.
All informasjon om foredragsholdere og program finner du på:
http://www.martekonferansen.no
Følg også Martekonferansen på Twitter:
http://twitter.com/martekonf_2011
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