
TECHNOPORT2015 18.-19. mars

Awakening The Entrepreneurial Mindset
Pakke for sosiale medier

Technoports formål er styrke engasjementet for og forståelse av teknologi, og teknologiens 
betydning som nøkkel til løsning på store samfunnsutfordringer. Teknologi blir relevant 
for samfunnet når den blir tas i bruk, blir tilgjengelig i markedet og spres i økonomien. 
Det er slik teknologien representerer potente løsninger på globale utfordringer, 
eksempelvis klimaendringer, mangel på rent vann, ubalansen mellom befolkningsvekst og 
ressursknapphet og demokratisering av autoritære regimer.
 
Technoport prioriterer derfor aktiviteter og arrangement som har et tydelig fokus på 
teknologisk innovasjon, entreprenørskap og implementering av nye ideer og løsninger.

Vi tror på innovasjonskraften som kan oppstå i møtet mellom mennesker og vår 
hovedaktivitet er å skape tradisjonelle og utradisjonelle møteplasser. Vi skal bygge et 
felleskap rundt våre aktiviteter og bidra til å styrke og trygge relasjonen mellom akademia 
og næringsliv lokalt, regionalt og internasjonalt. Vi skal inspirere og motivere innovatører og 
morgendagens innovatører av alle former og fasetter. Vi skal arbeide for å påvirke offentlige 
og private beslutningstagere slik at det politiske rammeverket legger bedre til rette for økt 
innovasjon og entreprenørskap.

Takk for at dere er en del av Technoport2015!

La oss koble oss sammen på...

https://www.facebook.com/Technoport?fref=ts

@Technoport_

https://www.linkedin.com/groups/Technoport-
3846256?gid=3846256&mostPopular=&trk=tyah&trk
Info=tarId%3A1418207846604%2Ctas%3Atechnopor
t%2Cidx%3A2-1-4



Til @Technoport_2015 kommer @MazzucatoM!  Se listen over spennende foredragsholdere og fullt 
program her: http://2015.technoport.no/

Årets tittel på Technoportkonferansen er “Awakening The Entrepreneurial Mindset”!  http://2015.
technoport.no/ Kjente foredragsholdere vil diskutere tema om hvordan man kan skape drivkraft for 
innovasjon og entreprenørskap i både etablerte bedrifter og nye oppstarter, og under “The Live Crowd-
funding Experience” vil utvalgte oppstartsbedrifter pitche inn sine innovasjoner for et publikum fullt 
av private investorer - kanskje du er en av dem? Det skjer i Trondheim 18.-19. mars!

Technoport kaller på utfordrere, skapere og investorer til Trondheim for å delta på technoport2015 
- Awakening The Entrepreneurial Mindset! http://2015.technoport.no/. Sammen skal vi vekke det 
entreprenørielle tankesettet og besvare: Hvordan kan et entreprenørielt tankesett forbedre etablerte 
bedrifter? Hva er den mørke siden bak et entreprenørielt tankesett? Og hvordan kan det å adoptere et 
entreprenørielt tankesett hjelpe med å løse globale utfordringer?

POSTER 
FOR

#SOSIALE MEDIA

Instruksjon: Kopier og del innholdet nedenfor i egnede sosiale 
medie kanaler. Tilpass gjerne innholdet til dine kontakter.



OPPFØRING I NYHETSBREV/AKTIVITETER
Awakening The Entrepreneurial Mindset
18.-19. mars 2015 | Trondheim
Trondheims innovasjons- og entreprenørskapskonferanse 
‘Awakening The Entrepreneurial Mindset’ er årets 
internasjonale sammensurium av de nyeste tanker 
og trender innen innovasjon delt av internasjonale og 
tankevekkende foredragsholdere i toppklasse! Mariana 
Mazzucato, ‘The Entrepreneurial State’; Geir Førre, 
daglig leder i Silicon Labs; og Pascal Finette, leder for 
Singularity Unniversity sin Startup Lab er bare noen av 
foredragsholderne som kommer til å fremheve sine tanker 
om hvordan vi kan fremme innovasjon og entreprenørskap 
for en bedre verden!

Program og registrering: http://2015.technoport.no/

BLOGGPOST & EPOST-INNHOLD
Hvordan vi tenker omkring entreprenørskap og innovasjon former hvordan vi utvikler nye 
produkter, prosesser og tjenester. Technoport2015 ‘Awakening The Entrepreneurial Mindset’ 
introduserer det siste og beste innen nye konsepter og innovasjoner, diskusjoner rundt nye 
verktøy for idéutvikling og problemløsning, og utfordrer ditt entreprenørielle tankesett!

18.-19. mars 2015 i Trondheim kommer entreprenører, utfordrere, skapere, investorer og 
internasjonalt kjente foredragsholdere i toppklasse for å diskutere presserende tematikker 
rundt innovasjon og entreprenørskap. Hvordan kan etablerte organisasjoner tiltrekke, høste og 
mestre et entreprenørielt tankesett? Hvordan kan vi lære å utnytte kreativitet og innovasjon 
på kryss av ulike industrier? Og hvordan kan vi kultivere et entreprenørielt tankesett hos 
befolkningen?

Årets foredragsholdere består av pionerer som leder disruptive transformasjoner knyttet til 
prosesser og tankesett for å fasilitere økt innovasjon og entreprenørskapsmentalitet. Mariana 
Mazzucato, ‘The Entrepreneurial State’; Geir Førre, daglig leder i Silicon Labs; og Pascal Finette, 
leder for Singularity Unniversity sin Startup Lab er bare noen av foredragsholderne som 
kommer til å fremheve sine tanker om hvordan vi kan fremme innovasjon og entreprenørskap 
for en bedre verden!

Onsdag, 18. mars - The Entrepreneurial State of Mind & The Live crowdfunding Experience
Torsdag, 19. mars - The Kick Inside Established Business & Kreator

Se detaljert program og timeplan her: http://2015.technoport.no/

Hvis du ønsker å bli engasjert, inspirert og utstyrt med det beste verktøyet for å fasilitere 
entreprenørskapsmentalitet i din bedrift, så må du ikke gå glipp av denne samlingen av 
spennende og nytenkende aktører!

Awakening The Entrepreneurial 
Mindset

Ønsker du å sende ut utfyllende info til dine kontakter, så kan du kontakte marie@technoport.
no for bistand med innhold og/eller grafikk.


