
Som medlem af et af EGNs topledernetværk inviteres du til en formiddag 
med mulighed for at gribe fremtiden for din virksomhed.  
 
På EGN-dagen 2019 havde vi temaet ”Ledelse ind i fremtiden” på dagsordenen, og vi havde bl.a. besøg af 
fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, der under overskriften: ”Bered dig på fremtidens arbejdsmarked og træn 
dine fremtidsmuskler”, gav os konkrete bud på, hvad fremtidens arbejdsmarked bringer.

Vi arbejder videre med Liselotte Lyngsø og giver nu dig og andre medlemmer af EGNs topledernetværk 
mulighed for at deltage i en formiddag, hvor du kommer et spadestik dybere med konkret
fremtidsbaseret idéudvikling for dig og din virksomhed. En formiddag, hvor du får mulighed for
at gribe fremtiden for din virksomhed. 

Inden vi ses 
Efter tilmelding vil du blive bedt om at forholde dig til, hvilken gamechanger der vil være den 
væsentligste for din virksomheds fremtidige forretningsgrundlag. Vi arbejder videre med alle input på 
dagen.

Interaktiv workshop 
Den internationalt anerkendte fremtidsforsker Liselotte Lyngsø tager os med på en tankevækkende rejse, 
hvor hun deler ud af sine erfaringer med at spotte trends de seneste 20 år. For aldrig har det været 
vigtigere at forstå fremtidens erhvervsliv. Aldrig har der været så kort afstand fra at forestille sig noget og 
til at kunne gøre det. 

Få inspiration til hvordan du selv spotter de afgørende trends og overvej, hvilken gamechanger der bliver 
den vigtigste for netop din virksomhed. I den interaktive del diskuteres: - Hvad er de vigtigste hårde (vilkår) 
og bløde (valg) trends, du skal forholde dig til? - Hvad bliver den store gamechanger? - Hvad er dit
brændende spørgsmål i forhold til den fremtid du og din virksomhed går i møde? Forbered dig på en
formiddag med fremtidsbaseret ideudvikling, hvor du får mulighed for at få din egen fremtid i spil.

Grib fremtiden for din virksomhedGrib fremtiden for din virksomhed 

Læs om indlægsholderen og praktisk information på næste side.
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Onsdag den 23. september 2020, kl. 08.30-12.00 
(Ankomst og registrering fra kl. 08.00 – 08.30)  
IBC Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1,  
6000 Kolding
Gratis for medlemmer (no-show fee kr. 250)

Dato og tid: Mandag den 28. september 2020, kl. 08.30-12.00        
  (Ankomst og registrering fra kl. 08.00 – 08.30)         
Sted:   EGN, Vibenshuset, Lyngbyvej 2,     
  2100 København Ø
Pris:   Gratis for medlemmer (no-show fee kr. 250) 
 

Du kan vælge imellem disse to dage

Om indlægsholderen 

Liselotte Lyngsø er fremtidsforsker og stiftende partner i Future Navigator. Hun har en 
M.Phil . i økonomi og politik fra St. Anthony College, Oxford University, England og har 
medvirket i talrige TV-programmer, artikler, skræddersyede foredrag og bøger. 

Liselotte er efterspurgt verden rundt, hvor hun bl.a. designer visionsprojekter for flere store 
globale virksomheder, som hun hjælper med at ruste til fremtiden. Hun er udpeget til NMC 
Technology Outlook, er medlem af The Lifeboat Foundation – Safeguarding Humanity, 
Foresight editorial board,  MOL og Nordic Theme Parcs. Hun sidder i flere udvalg og 
bestyrelser, bl.a. i Specialisterne og er et stiftende medlem af The Global Future Forum.


