Lär av - Lär ut - Lär om - Lär nytt
Business Management Öresund presenterar INNOVATIVUM, ett event där näringsliv och
innovativa studenter får chansen att mötas, utveckla idéer och skapa affärer.
Årets tema är "student som innovativ resurs".
På årets Innovativum kommer aktörer med olika bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter.
Business Management Öresund kommer att ha en presentation om sin vision, om att vara
"spindeln i nätet" och vägleda företag och studenter med kreativa idéer. De kommer även
presentera INNOVATION Hub - Den mobila inkubatorn.

Innovationsförmåga på Findus
Fanny Wahlström som har varit Innovationspilot på Findus AB kommer att berätta om sitt
innovationsarbete där. Varför och hur hon blev innovationspilot? Hur hon genomförde sitt arbete
och hur resultatet blev. På plats finns också Annica Towliat, handledare från Findus AB, med sina
erfarenheter. Fanny har studerat till Civilingenjör med Design och Produktframtagning med
Masterinriktning Industriell ekonomi och organisation på Kungliga Tekniska Högskolan i
Stockholm.

Start where you are. Use what you have. Do what you can.
Hanjun Huang är från Kina och har en Masterutbildning i Strategic Management and Leadership och i
Innovation Management and Business Developement vid Halmstads Högskola. Efter ett
studentprojekt mellan Halmstads Högskola och Tylö insåg Hanjun att svenska företag behöver hjälp för
att göra affärer med eller i Kina. Idag driver Hanjun ett eget konsult företag för att hjälpa svenska
företag att göra affärer i Kina. Presentation på engelska.

Mentor – en nödvändig innovativ resurs.
Suvi Panas håller just nu på att avsluta sitt examensarbete på Chalmers tekniska högskola där
Suvi studerar Mastersprogrammet Lärande och Ledarskap. Suvi är engagerad i en ideell förening
som heter Intize, högskole- och universitetsstudenter som ägnar sig åt mentorskap. Genom den
här vägen kom Suvi i kontakt med WiTEC SWEDEN. Suvi deltar också i projektet TYNET50+, ett
intergenerationellt kommunikationsprojekt mellan 8 länder. På plats kommer också Suvi Panas
mentor Anna-Carin Dettner att finnas med sina erfarenheter.

Entreprenörskolan
Mattias Lundblad arbetar som koordinator för visionsarbetet Kraftsamling Ängelholm som pågår
mellan 2010-2020. Syftet med Kraftsamling är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och attraktivitet
genom samarbete över traditionella gränser. Ängelholms kommun arbetar gemensamt med företag,
föreningar, utbildningsanordnare och organisationer för att utveckla Ängelholm som Ungdomsstad,
Idrottsstad, Kunskapsstad och Hälsostad.

Läs mer på Innovativums blogg: http://www.bmoresund.se/category/ark/

Varmt välkomna!
Anmälan till info@bmoresund.se
senast den 20:de oktober

I samarbete med

