Program tirsdag 1. Februar
10.00

Registrering åpner

11.00

Velkommen v/Erlend Prytz, Norske Maritime Eksportører

11:15

Åpning av konferansen

11:30

Introduksjon til programmet og praktiske opplysninger v/ konferansier Thomas Henschien

Tema: Trender, utfordringer og muligheter for vår næring
11:35

Trender i markedet v/ Jakub Walenkiewicz, DNV

12:05

What consequences will the pandemic have for international trade fairs?
v/ Andy Williams, Informa Markets

12:35

Kaffe og nettverkspause

13:00

Utfordringer og muligheter for utstyrsnæringen v/ Rune Damsgaard, Air Products

13:10

Mer informasjon kommer

13:30

Paneldebatt om utfordringer og muligheter for maritim utstyrsnæring
Mer informasjon kommer

14:00

Lunsj og innsjekk

Tema: Hvordan vil koronapandemien påvirke arbeidslivet?
15:00

Tradisjonelt salgsarbeid er ikke lenger hva det var v/ Svein Harald Røine - Mr. Modig

15:45

Post-koronakulturen – hva har du, og hva trenger du?
v/ Tone Ringstad, Founder and CEO, Culture Intelligence

16:15

Kaffe og nettverkspause

Tema: Hva skjer med cruisenæringen?
16:45

What will happen to the cruise industry in the wake of the pandemic?
v/ Adam Sharp, Director, International Destination Development, Royal Caribbean Cruise Lines

17.00

Paneldebatt om cruiseindustriens fremtid v/ Adam Sharp, Royal Caribbean Cruise Lines , Nicolai
Skogland, Viking Cruises og Inge Tangerås, Cruise Norway

17:30

Avrunding

19.00

Aperitiff

19.30

Festmiddag

Program onsdag 2. februar
09.45

God morgen!

10:00

Odfjell Group
Representanter fra Odfjell kommer for å snakke om deres bruk av utstyr produsert i Norge relatert til
både nybygg og retrofitting, Norges rolle i det grønne skiftet og Odfjells anbefalinger og forventninger
til utstyrsprodusentene.

11:00

B2B-møter med representanter fra Odfjell
Vennligst indiker om du er ønsker å delta når du melder deg på til konferansen.

12:30

Kaffe og nettverkspause

13.00

Gruppeaktivitet

14:00

Lunsj på hotellet

15:00

Avslutning og hjemreise

Priser
Deltakeravgift medlem kr. 3 900,Deltakeravgift ikke-medlem kr. 4 900,Festmiddag kr. 1 600,- (eks. mva)
Hotel Norge, standard rom kr. 1 490,- per natt

Ønsker dere å være utstiller på konferansen?
Vi vil legge til rette for et område hvor bedrifter som deltar på konferansen kan ha små «stands» i
kaffepausene. Dere tar med en roll-up og annet markedsmateriell., vi ordner barbord og stoler. Dette er en
fin måte å møte andre deltakere på. Dere som ønsker å være utstillere kan ta kontakt med Nini C. Paulsen
på e-post nini@nme.no
Pris for stand er kr. 10 000,-

Velkommen!

