
KL 13:30 SESJON 3

PROGRAM

KL 11:00 SESJON 2

Knut Aandal
Daglig leder  

Visit Greater Oslo

KAN ET GODT VERTSKAP  
GI UTVIKLING OG VEKST?
Knut har gjennom et langt 
«reiseliv» fått bred erfaring og 
god kompetanse innenfor flere 
av reiselivets bransjer. Knut vil si 
noe om hvordan Asker kan være 
et godt sted å bo og et godt sted 
å komme på besøk.

KL 12:00 LUNSJ & MINGLING

Morten Dehli & Bjørn Heidenstrøm 

KRAFTEN BAK NYTTEVERDI
De har samlet 500.000 følgere 
på sosial medier ved bruk av 
nytte-verdi og skapt stort  
engasjement Vi deler metodene, 
historiene bak, og inviterer til å  
bli med på resten av reisen.

Sverre Landmark
Partner Probiz AS  

HVORDAN KAN BY- OG 
STEDSUTVIKLING GJØRE 
ASKER MER ATTRAKTIV FOR 
INNBYGGERE, BESØKENDE 
OG BEDRIFTER?
Sverre var med på å skape 
Mathallen på Vulkan i Oslo, og  
er en entusiastisk stemme i den 
offentlige debatten om utvikling 
av byer og tettsteder.

KL 08:30 REGISTRERING & MINGLING                 

KL 09:30 SESJON 1

VELKOMMEN TIL  
NÆRINGSLIVSDAGEN
Steinar Bustad, daglig leder 
Asker Næringsforening og 
Asbjørn Flo, næringssjef 
Asker kommune ønsker 
velkommen til  
Næringslivsdagen 2022.

Marte Stokstad | Dagens konferansier
Marte har ledet det meste av store TV-programmer. 
Hvem bor her, Norske talenter, Kvelden før Kvelden 
og kommentator på Eurovision og mye mer. Hun 
er også en kjent stemme på radio, alle har vel hørt 
Marte i Norges mest populære program Nitimen!

Asker-regionens viktigste 
møteplass for næringslivet 
og en arena for inspirasjon, 
nettverking og erfarings- 
utveksling. 

MULTISALEN

NÆRINGSLIVSDAGENS SKATTKISTE
Multisalen vil være fylt med spennende 
utstillere og mange lokale aktører vil gi 
deg inspirasjon til alt hva Asker kan tilby av 
gode opplevelser. Her vil du få inspirasjon 
og møte aktører som jobber for at både  
innbyggere og besøkende skal kunne få 
tilgang til et utall herlige opplevelser.

MANGE  
SPENNENDE TILBUD 
Benytt lunsjen og  
pausene gjennom dagen 
til mingling, nettverks- 
bygging og besøk av 
stands i både foaje- 
området og i år også i 
Multisalen. 

OFFISIELL ÅPNING
Lene Conradi har et dypt 
engasjement for bærekraftig 
utvikling, og hvordan 
dette må favne de tre 
dimensjonene økonomisk-, 
miljømessig- og sosial 
bærekraft.Lene Conradi

Ordfører Asker kommune

Onsdag 16. november
Asker Kulturhus

Velkommen til 

En bærekraftig vertskommune

NÆRINGSLIVSDAGEN 22

Husk å  
besøke stands  

i pausene

Kommunikatør og  
medgründer av Askerpodden

Foredragsholder og produsent  
av egne kartbøker 

KL 14:45 SESJON 4

ORDFØRERENS TANKER  
OM FREMTIDENS ASKER 
Fremtidens utfordringer, men 
ikke minst muligheter ligger 
langt fremme i ordførerens 
tanker. Hva er det som gir  
retning, og hvordan man skal 
nå de målene man fastsetter?Lene Conradi

Ordfører Asker kommune

POP VINBAR ER KLAR MED 
GODT I GLASSET & GOD 
MUSIKK 

For de som ønsker, fortsetter 
vi videre til POP Vinbar for 
den gode nettverksbyggingen 
etter Næringslivsdagen slutt!

PRISUTDELING 

GRÜNDERPRIS 

FJORÅRETS GRÜNDER
Bokhandleren i Tofte ble 
kåret til årets gründer i  
Asker 2021

ÅRETS GRÜNDERPRIS 
DELES UT I SAMARBEID 
MED ASKER KOMMUNE

www.askern.no

GOD REISELIVSPOLITIKK ER 
GOD NÆRINGSPOLITIKK
Reiselivet er en viktig næring 
for Norge som bidrar til å sikre 
verdiskaping og arbeidsplasser i 
hele landet. Tuftin vil i sitt innlegg 
belyse nåsituasjonen og ut- 
fordringene i reiselivet.Per-Arne Tuftin 

Direktør Norsk Reiseliv

Pål Medhus
Opplevelsespioner Høve Støtt AS

BÆREKRAFTIG  
UTVIKLING I PRAKSIS. 
HVA BETYR DET OG 
HVORFOR BØR DET GJØRES? 
Pål har vært inspirator for mange 
bedrifter i hele landet og har erfaring 
fra alle fagfelt innen reiseliv.

SPONSORER

HVORDAN SAMARBEIDE 
OG FORSTÅ HVERANDRE 
BEDRE? EN HELHETLIG  
KULTUR Å ENES OM
Pellegrino Riccardi er en av 
Norges absolutt beste og mest 
etterspurte foredrags- 
holdere. Han ble kåret til  
«Årets taler 2020». 

Pellegrino Riccardi
Kulturekspert og inspirator

Paneldebatt

ASKER KOMMUNE SOM 
VERTSKOMMUNE I 2022.
HVORDAN FORTSETTER  
UTVIKLINGEN? 
I denne paneldebatten vil vi 
høre fra bedriftene selv om hva 
som betyr noe for de og deres 
videre vekst i Asker.

DESTINASJON ASKER  
Her møter du aktuelle  
personer fra noen av tett- 
stedene våre. Bli bedre kjent 
med Tofte, Holmsbu, Sætre, 
Vollen og Asker. Marte  
Stokstad leder oss gjennom 
en inspirerende paneldebatt.


