
Velkommen til 

Verdiskaperkonferansen 2011
 
1. september på Knudtzonlunden



Verdiskaperkonferansen og utdeling av Verdiskaperprisen 
er et arrangement som gjennom sitt navn og innhold skal 
gi en god opplevelse for deltagerne. 

Det er 5. året Verdiskaperprisen deles ut, men den første 
Verdiskaperkonferansen ble arrangert i 2010 som en hel-
dagskonferanse i forbindelse med SpareBank 1 
Nordvest sitt 175-årsjubileum. Over 300 deltagere deltok 
og med hele tre nordiske eks-statsministre som fore-
dragsholdere, ble konferansen en suksess.

Verdiskaperkonferansen 2011og i årene fremover, vil ha 
en annen form for å gi mer ”rom” til vinneren av Verdis-
kaperprisen. Konferansen blir kortere og vil ha få, men 
sentrale foredrag relatert til innovasjon og nyskapning. 
Derfor er konferansen lagt til Knudtzonlunden og den nye 
Knudtzon-salen som var Nicolay Knudtzon III sitt fristed. 
Nicolay var på slutten av 1800-tallet en av de mest sen-
trale innovatørene i Norge.



Kl. 15.00 Frode Alnæs spiller et utdrag fra ”Kanestrøm”

Kl. 15.10 Velkommen v/Odd Einar Folland, SpareBank 1 Nordvest

Kl. 15.15 ”Livet som motivator, fødselshjelper og nettverks-deltager.  

	 	 Hvordan	akademikeren	kan	bistå	gründere	i	flere	faser	av	bedriftsetablering.”v/professor	Einar	J.	Aas

Kl  16.00 ”Plan Norge, en suksesshistorie - fra 0-120.000 faddere på 10 år” v/ Sandro Parmeggiani

Kl. 16.30 Benstrekk/underholdning

Kl. 17.00 ”Det å tørre å tenke annerledes” v/Morten Krogvold 

Kl. 17.35 Nordic Light – den første vinneren av Verdiskaperprisen i 2007 v/Anne Lise Flavik

Kl. 17.50 Utdeling av Verdiskaperen 2011

Kl. 18.00 Presentasjon av Knudtzonlunden

Kl. 18:30 Verdiskapende måltid

Kl. 19.30 Avgang til utekonserten på Vikaneset

Møteleder: Roald Røsand

PROGRAM



Transport:
For de som ønsker busstransport til Knudtzonlunden via 
Vikaneset og senere tilbake til byen er det avgang fra 
Kongens plass kl. 14.30. For de som kjører egen bil er 
det parkering ved Frei Kirke.

Spørsmål?
Kontakt Odd Einar Folland, 913 23 360 (mobil)

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Stephen Brandt-Hansen med gjesteartister og 
orkester har tilrettelagt en festlig aften med 
mye god sang og musikk. En herlig blanding av 
sanger fra blant annet Elton John, Evert Taube, 
Jahn Teigen og en rekke andre klassikere

Krifast

Til Kristi
ansund

Til Knudtzonlunden
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