
DISRUPTORS ACADEMY
Cphbusiness afholder Disruptors Academy, hvor vi på fire dage fylder 30 praktikstuderende op med 
med den nyeste viden inden for nogle af de teknologier, der kommer til at ændre spillereglerne i din 
branche. For jer er det en unik mulighed for at få en praktikstuderende, der også kan åbne for interes-
sante problemstillinger og muligheder for forretningen i din virksomhed. 

NYE TEKNOLOGIER - NYE VINKLER PÅ JERES BRANCHE
Den Cphbusiness studerende, som I har i praktik, skal bruge fire dage af sin praktik - fra den 31. januar - 
3. februar 2017. Til gengæld får I en topmotiveret studerende tilbage med udfordrende perspektiver på 
fremtiden og jeres virksomhed. For at I som virksomhed har det bedste afsæt for at sætte den viden i 
spil efterfølgende, har vi valgt at give én fra jeres virksomhed muligheden for også at deltage gratis på 
Disrupters Academy i én eller alle fire dage. Deltager I én dag, sørger vi for interessant inspiration inden 
for en eksponentiel udviklende teknologi  - se programmet her. Deltager I alle fire dage, så tager vi jer 
med ud på tynd is sammen med jeres praktikstuderende. Hvorfor? Fordi en af de stærkeste måder at 
blive klædt på til disruption, er ved at udsætte sig selv for det.

VIL DU HAVE EN PRAKTIKSTUDERENDE 
MED ET FREMTIDSTWIST?
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HVAD FÅR I SOM VIRKSOMHED UD AF DET?
 ▪ En praktikstuderende, der har den nyeste viden inden for teknologier, der kommer til at påvirke  

jeres branche
 ▪ En mulighed for at I selv får udfordret jeres mindset og forretningsmodeller
 ▪ Erfaringer med disruption - og hvilke skridt I kan tage for at agere på hurtigt udviklende teknologier
 ▪ Disruptors Academy certifikat, hvis I deltager alle dage

PÅ PROGRAMMET ER BL.A.:
 ▪ Anders Hvid, Co-founder og adm. direktør hos Dare Disrupt, Adjunct Faculty Singularity University
 ▪ Thomas Terney, Ph.D, Singularity University Alumni og ekspert i kunstig intelligens
 ▪ Søren Stig, Business Angel og rådgiver hos BeMyEyes
 ▪ David Christensen, Associate Professor DTU, co-founder af Shape Robotics
 ▪ Erick Thürmer, CEO hos Thürmer Tools og ekspert i 3D print

PRAKTISK INFO:
 ▪ 31. januar - 3. februar 2017 - alle dage fra kl. 8.30-17 (frivilligt om man bliver aftenen med)
 ▪ Københavnsområdet - dagene afholdes på forskellige lokationer. Mere info følger ved tilmelding.
 ▪ Deltagelse er gratis, men der er max. plads til 50 deltagere.
 ▪ Tilmelding her.  Deadline 13. januar 2017.

http://www.cphbusiness.dk/future
http://cphbusiness.dk/future
http://www.cphbusiness.dk/future

