Velkommen til Østfold samling på
Smart City EXPO & World Congress

Barcelona
14-16 November, 2017

Smart City EXPO & World Congress i Barcelona
•

Smart City Expo & World Congress (SCEWC) er verdens største messe og
kongress for smarte byer. I fjor deltok 700 byer, 600 utstillere og samlet 17000
besøkende. Norden deltar i år med en felles Nordisk Paviljong.

•

Fredrikstad kommune, Hvaler kommune, Østfold fylkeskommune og Smart
Innovation Norway samarbeider om å tilby Østfolds kommuner og Næringsriket
Østfold en samling på Smart City Expoen.

•

Så langt er Fredrikstad, Hvaler, Smart innovation Norway, Borg Havn, Moss
kommune, Halden kommune og Fylkesmannen i Østfold med på samling 14 og
15 november. Programmet er laget i et samarbeid mellom Smart Innovation
Norway og Innovasjon Norge.

•

Arrangementet legger opp til kompetanseheving, faglige oppdateringer, møte
med leverandører, samtaler med nordiske «Smart Cities», messebesøk,
nettverksbygging og interne nettverksmøter mellom Østfoldaktørene.

•

Opplegget er tilrettelagt for ledere, Smart city kordinatorer og personer med et
faglig ansvar for Smart City områder i egen organisasjon. De fleste
fagområdene er representert i deltakerlisten. Helse, Oppvekst, Kommunal
teknikk, IKT, Innovasjon mm

http://www.smartcityexpo.com/en/

Program 14 – 16 november 2017, Smart City EXPO
Monday November 13th
Ankomst til ulike tider. Direktefly både morgen og ettermiddag fra Gardermoen
20.00. Felles møteplass på kvelden hvor den enkelte betaler egen mat.
(NB! Fredrikstad og Hvaler har felles ledersamling på mandag med eget program)
Tuesday November 14th
09.00-11.00 Registrering og inngang på messeområdet. Egen tid til å bli litt kjent på messen
11.00-13.00 Åpning av den Nordiske Paviljongen og møte med de Nordiske bedriftene og byene Messen Møte/Mingling
13.30-15.30 Østfolds Smart satsning og tematiske foredrag
Separat opplegg for Østfold delegaten med foredrag, nettverksbygging og kompetanseheving. Besøk/innlegg fra Fredrikstad kommune,
besøk av noen innovative byer, NHO og ISIE Business school. Inkludert lett mat og refreshments Møtelokale Presentasjoner mm
16.00-17.00 Møte med NYC
17.00 Messebesøk med mulighet for besøk på ulike paviljonger på Messen
Møte samt egen tid på messe
20.00 Networking dinner med Østfoldkommunene. Restaurant: TBD
Wednesday November 15th
9.30-14.00 Messedag med fokus på egne interesseområder og besøk på ulike paviljonger.
(NB! Noen fra gruppen vil bli invitert til nettverkssamling «Nordic Smart City Round table» fra 9.30 til 12.00. Begrenset antall) messeområdet Egen tid
14.00-15.00 Møte med de Nordiske byene 2
16.00-1700 Møte med Singapore
Møte med Singapore Pavilion Foredrag/Mingling
17.00-18.00 Nordic Happy Hour Pavilion General Networking
18.30-20.00 Avsatt tid til individuell oppsummering og evaluering Hotellet Separate møter
21.00 Avslutningsmiddag på restaurant i sentrum
Thursday 16th
06.00 Hjemreise med Norwegian kl 08.00
(NB Mulig med messebesøk for de som ønsker)

Program for Østfoldsamlingen tirsdag kl 13.30 – 15.30
• Møtested: Hotell nær ved messeområdet
• Servering: Lett mat og forfriskninger
• Opplegg:
• Presentasjon av Smart City samarbeide i region og i Norge
• Presentasjon av Smart City Fredrikstad
• Presentasjon av Smart City Bærum
• Presentasjon fra NHO
• Presentasjon/møte med to Innovative byer (tbc)
• Presentasjon fra akademia om Smart City konsept
• Nettverksbygging og erfaringsutveksling (Østfold fokus)
• Mål: kompetanseheve og skape nettverk mellom ledere og ressurspersoner innenfor «Smart
området».

Priser og opplegg
• Pris pr deltaker: 400 euro (3700 kr faktureres fra Fredrikstad kommune)

• Dette inkluderer:
• Inngang på messen i to/tre dager
• Presentasjoner, møter, nettverkssamlinger og «mingling» inkludert forfriskninger og enkel
servering i to dager på messeområdet
• Middag på tirsdag og onsdag kveld arrangeres av Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune
og Smart Innovation Norway.
• Deltakerne dekker selv: Reise, hotell og eget opplegg/mat på ankomstdagen (mandag).

Velkommen til Nordisk Paviljong under Smart City EXPO i Barcelona
14-16 November 2017.
På årets Nordiske paviljong gir vi ekstra fokus til områdene Mobility, Smart
Home, Clean Energy, Energy Efficiency og IoT.
Dette er designet på den Nordiske paviljongen. Paviljongen har også sin egen
hjemmeside, der utstillere og programmet presenteres.
http://www.nordicpavilion.org/

En møteplass for beslultningstakere i Nordiske byer og selskaper
Totalt sett vil 32 utstillere fra 5 Nordiske land være representert på den
Nordiske Paviljongen. Det vil være en god miks av de viktigste byene I Norden
og de mest innovative selskapene.
Formålet er å bygge nettverk mellom nordiske selskaper og resten av verden.
Mange av deltakerne ifjor opplevde det som like viktig å bygge nettverk innad I
Norden.
“The Nordics” samlet, har en stor tiltrekningskraft på globale aktører. Å være
en del av The Nordics har en ekstra Verdi for mange norske selskaper

Kontaktpersoner
Koordinator:
Dag Willien Eriksen, 913 86 684, dawe@hvaler.kommune.no - Hvaler kommune
Andre kontaktpersoner:
Ole Petter Finess, 951 01 843, olpefi@fredrikstad.kommune.no – Fredrikstad kommune
Thor Moen, 907 73 339, thor.moen@smartinnovationnorway.com – Smart Innovation Norway

