Innovationsworkshop
”Att bygga det optimala datacentret”
Datalagring och -bearbetning är en snabbt växande bransch med så stor potential att det pratas om en
ny basindustri. Norra Sverige har unika förutsättningar för datalagring och -bearbetning. Med ett
ekosystem med regionala datacenteraktörer samt kompetenta leverantörer med intressanta
erbjudanden blir vår region än mer attraktivt för datacenterverksamhet. Genom att hitta och använda
optimala byggsätt, innovativa lösningar, rätt initialstorlek och utformning kan regionala aktörer få
möjlighet att räkna hem och genomföra investeringar i datacenteranläggning. På så sätt kan regionens
ekosystem kring datacenterbranschen, liksom branschen i sig, växa sig allt starkare och bidra till ökad
tillväxt i regionen. Under workshopen arbetar vi med idéer och innovationer på temat ”Att bygga det
optimala datacentret”.
Om workshopen
Workshopen syftar till att generera idéer och innovationer kopplade till temat ”Att bygga det optimala datacentret”. Dagen
kommer att innehålla gemensamt arbete i workshopform för att generera idéer om innovationer samt planering för hur
dessa tas vidare. Målet för dagens är att vi tillsammans ska få fram några möjliga innovationer och företag som vill driva
dessa vidare med stöd av arrangörerna.
Tid
Plats

Onsdagen den 25 oktober klockan 10.00 -16.00
Ansia konferenscenter, Lycksele

Preliminärt program
09.00 - 10.00
Nätverkande. Kaffe och smörgås finns framdukat
10.00 - 10.30
Inledning. Utmaningar i datacenterbranschen, Annika Svensson, FUI-projektet
10.30 - 12.00
Introduktion till och uppstart av workshopen, Mattias Bergström, LTU Business
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 15.30
Fortsatt workshop kring idégenerering och innovationer
15.30 - 16.00
Summering av dagen och nästa steg
Deltagare
Du som får denna inbjudan har blivit rekommenderad som deltagare till innovationsworkshopen genom någon av
aktörerna FUI-projektet, Möjligheternas Region, RISE eller Digilyft 2.0. Om du inte har möjlighet att komma och/eller har
en kollega eller person i ditt nätverk som du tycker bör medverka ser vi gärna att du vidarebefordrar inbjudan till denne.
Anmälan görs via denna länk senast 2017-10-17.
Frågor? Kontakta Annika Svensson annika.c.svensson@ltu.se eller 070-5910423
Workshopen är ett samarrangemang mellan

FUI-projektet
www.fui.dc4c.se

Möjligheternas Region
www.mojligheternasregion.se

Genomförs med finansiering från

RISE
www.ri.se

Digilyft 2.0

