Invitation til Innovations-barcamp ved Vestkysten
Udveksling af viden i øjenhøjde, kontakter med potentielle forretningspartnere i en afslappet
atmosfære, inspiration og nye ideer – det er omdrejningspunkterne for barcamp-konceptet. På
tysk kaldes barcamp også for ’ikke-konference’, da dagsordenen først fastlægges på selve dagen af
de fremmødte deltagerne, som selv er velkomne til at have emner til drøftelse klar.
Vi vil gerne invitere dig til vores anden barcamp ved Vestkysten, som er den første
grænseoverskridende dansk-tyske barcamp. Barcampens overskrift er denne gang ’Innovation’ og
alle virksomheder, institutioner og administrativt personale i grænseregionen kan deltage. Vær
opmærksom på, at arrangementet hovedsagelig vil foregå på tysk. Deltagelse er gratis:
Lørdag den 26. maj 2018,
fra kl 9.00 til kl 17.00
i Nordfriesisches Innovations-Center (NIC), Schmiedestraße 11, 25789 Nibøl (Tyskland)

En barcamp består udelukkende af deltagere selv. Der vil ikke være nogen inviterede
oplægsholdere og ingen faste bidrag. Hvis du har lyst, er du velkommen til at forberede noget
indhold til selve dagen. Det kan være et foredrag, en workshop eller bare en diskussion. Det er
også muligt, at du spontant finder på et emne, som du godt kunne tænke dig at få andres
synsvinkler på. Under en fælles planlægningssession på dagen bliver emnerne og rækkefølgen
aftalt og annonceret.
Vil du gerne vide mere om barcampen ved vestkysten? Så kig på www.uc-wk.de. Ud over
oplysninger om konferenceformatet og den overordnede dagsorden, finder du også
tilmeldingsformularen her. OBS: Begrænset deltagerantal.
Barcampen bliver arrangeret i fælleskab af det tyske industri- og handelskammer (Husumer
Geschäftsstelle der Industrie- und Handelskammer zu Flensburg), de Nordfrisiske Håndværkerlaug
(Kreishandwerkerschaften Nordfrieslands), Erhvervsforeningen Unterelbe-Westküste
(Unternehmensverband UW), Erhvervsakademiet Slesvig-Holsten (Wirtschaftsakademie
Schleswig-Holstein), Junior Chamber International (Wirtschaftsjunioren Nordfriesland),
Erhvervsråd Nordfrisland (Wirtschaftsförderung Nordfriesland) og WT.SH. (Erhvervsråd og
teknologitransfer Slesvig-Holsten).
Udnyt barcampens innovative rammer for at få inspiration til at udvide din erhvervsmæssige
horisont.
Vi ser frem til at møde dig!
Med venlig hilsen
Arrangørholdet for Innovations-barcamp Vestkysten

