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Den Kloke Teknologi (DKT) er den viktigste møteplassen for
teknologidrevet innovasjon og tverrfaglig samhandling for BAEnæringa i Norge. Konferansen skal presentere foredrag som viser
beste praksis, smidige løsninger og banebrytende kreativitet ved bruk
av BIM / VDC i det bygde miljø.
Vi inviterer med dette bransjen til å sende inn forslag til foredrag til
høstens konferanse. Vi vil at deltakerne skal få lære av de beste i
bransjen, de som utfordrer etablerte sannheter og formidler
komplekse problemstillinger med entusiasme. DKT 2018 er en unik
arena for kunnskapsdeling og nettverksbygging.
I år ønsker vi å løfte frem de unge talentene i bransjen, gjennom
"DKTalent". Er du under 30 år, student eller ny i arbeidslivet? Har du
en god ide, et pågående eller avsluttet prosjekt som løser en konkret
utfordring? Vi gir fire talenter fem minutter til å presentere sin ide eller
prosjekt på hovedscenen - og lar deltakerne kåre en vinner.
Som tidligere år vil vi fortsette med lyntaler under "Åpen Mikk", hvor
alle uavhengig av alder får fem minutter til å presentere et prosjekt
eller klok bruk av teknologi.
Har du lyst til å dele dine erfaringer med årets deltagere? I linken
under registrerer du ditt forslag til foredrag, lyntale eller innspill til
DKTalent.

Registrer ditt forslag her
Frist for å sende inn forslag er 21. mai 2018. Foredragsholdere som
får sitt foredrag med i programmet, vil bli underrettet innen 4. juni.
Vi gjør oppmerksom på at foredragenes lengde kan variere mellom 15 og 25 minutter, og vi
ber derfor foredragsholdere om å være fleksible. Endelig utforming av programmets struktur
vil være klart i august.

Retningslinjer for foredrag:
1. Skarpt faglig fokus er forventet og faglig dybde verdsettes
2. Unngå salgspresentasjon av produkter
3. Bruk av konkrete eksempler / demoer viser overføringsverdi til
andre - og er alltid engasjerende
4. Maks 1 slide bedriftspresentasjon
5. Husk at deltakerne ønsker at du snakker til og ser på dem – og
ikke på lerretet!
6. Unngå for mye tekst på slidene, men ikke vær redd for å bruke god
skriftstørrelse på teksten som er der
7. Overhold tiden som er satt av til ditt foredrag

Ved spørsmål om konferansen, foredrag eller utstilling, kontakt
Sverre Røed-Bottenvann: sverre(a)geoforum.no eller 917 02599

