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Austin, Texas blev kåret til
verdens bedste tech-by i 2017
foran San Fransisco, New York

og London. 
Vi skal til Austin og finde ud af,  

hvad de er så gode til.

BESØG VERDENS BEDSTE 
TECH-BY 2017

Vi besøger seks førende
teknologi-virksomheder,  

som er på forkant  
med Industri 4.0.

INDUSTRI 4.0 
IN ACTION

Forlæng studieturen og oplev
Kevin Magnussen i årets udgave

af Formel 1 USGP  
på Circuit of the Americas.

MED MULIGHED FOR  
FORMEL 1 USGP



INDUSTRI 4.0
Kom med på en studietur til Austin,

Texas. Temaet for studieturen er

Industri 4.0.  

Vi fokuserer på, hvordan teknologier

kan understøtte forretningsudvikling

og værdiskabelse.  

Nøgleordene er automatisering, big

data, maskinlæring, kunstig intelligens,

robotter og virtual reality. Vi har særligt

fokus på, hvordan den nyeste

teknologi allerede nu bliver brugt af

amerikanske virksomheder til at skabe

forretningsudvikling og værdiskabelse.  

DET SKAL VI! 
Vi skal besøge seks teknologisk førende

virksomheder, der har succes med at

tænke radikalt udviklende. Vi besøger

dem for at lære af de bedste. Vi skal

overraskes, fascineres og inspireres til at

se vores egen forretningsudvikling og

værdiskabelse i nye perspektiver.  

DET FÅR VI! 
Vi får indsigt i helt nye måder at bruge teknologier på, som vi skal bruge til at få øje

på nye muligheder for vores egne virksomheder. Vi udarbejder sammen et katalog

af teknologier og cases, som vi kan drøfte i ledelsen/direktionen/ bestyrelsen i vores

virksomheder, når vi kommer hjem. Hvordan kan vi selv bruge den nye teknologi? 



AUSTIN, TEXAS

I 2017 blev Austin kåret til verdens bedste tech-by

foran San Fransisco, New York og London (Savills, april

2017) og til det bedste sted at bo i U.S.A. (U.S. News

and World Reports, februar 2017). I 2016 blev Austin

kåret som verdens bedste sted at starte en ny

virksomhed (CNBC, august 2016). Byen er i en rivende

udvikling. Den har U.S.A.’s hurtigste jobvækst (+40%

siden 2006). Der investeres i disse år milliarder af US

Dollar i nye tech-virksomheder i Austin. 

D E T  O P L A G T E  V A L G



Vi skal til verdens førende tech-by 2017, hvor

vi skal besøge virksomheder, som er førende

i deres brug af teknologi. Studieturen er en

eksklusiv tur for en lille gruppe erhvervsfolk.

Der er KUN 20 pladser på studieturen. Det er

helt bevidst. Vi skal nemlig have tid til at

lære hinanden at kende. Vi skal have tid til at

drøfte hinandens brug af teknologier til

forretningsudvikling og værdiskabelse. Vi

skal have mulighed for at skabe nære og

blivende relationer, så vi også efter vores

hjemkomst kan trække på hinandens viden

og inspiration i det omfang deltagerne selv

ønsker det. Og vi skal have denne eksklusive

oplevelse sammen som fremtidigt

referencepunkt i vores forretningsudvikling

og værdiskabelse. 

EKSKLUS IV  TUR



Studieturen ledes af professor og direktør Claus Nygaard fra cph:learning  

og eMBA i Teknologiledelse Olav Langdahl fra Dansk Ingeniørservice (DIS). 

 

Claus har mere end tyve års erfaring som strategisk rådgiver for private og offentlige

virksomheder og som underviser på CBS Executive Sommerskoler i strategisk ledelse

og succesfuld strategiimplementering. Han har skabt Camp Future, hvor mere end 300

danske virksomheder siden 2012 har modtaget hjælp til forretningsudvikling. 

 

Olav har designet og implementeret globale programmer til udvikling af kvalitetskultur

i ingeniør- og produktionstunge virksomheder. Han har også bistået virksomheder med

udvikling og implementering af ny virksomhedskultur og nye ledelsessystemer med

fokus på innovation og kvalitetsudvikling.  

DINE FAGLIGE GUIDER 

Claus NygaardOlav Langdahl



OPFØLGNING HJEMME I DANMARK
Studieturen stopper ikke i lufthavnen, når vi kommer hjem. Claus og Olav

arrangerer tre udviklingsmøder i hhv. København og Aarhus, hvor vi samles og

drøfter vores videre arbejde med brug af teknologier til forretningsudvikling og

værdiskabelse.  

 

På udviklingsmøderne bliver der igen sat fokus på, hvordan vi hver især er i gang

med at omsætte vores viden og input fra studieturen til resultater i vores

virksomheder. Her får vi hver især lov til at invitere en person med. Det kan være en

ledelseskollega fra vores virksomhed, en vigtig leverandør eller kunde, eller en

forbindelse vi har personligt gavn af at have med i drøftelserne.  

 

Disse møder er inkluderet i prisen på studieturen.  

 

Mødedatoer København                                Mødedatoer Aarhus   

torsdag 8. november 2018, kl. 16-19,              onsdag 7. november 2018, kl. 16-19. 

mandag 14. januar 2019 kl. 16-19,                   onsdag 16. januar 2019, kl. 16-19. 

tirsdag 19. marts 2019 kl. 16-19.                       mandag 18. marts 2019, kl. 16-19. 



Forlæng din tur weekenden over

og tag med på Circuit of the

Americas til årets Formel 1 USGP. 

Vær med når Kevin Magnussen kører

på hjemmebane i sin amerikanske

HAAS-racer.  

 

I skrivende stund ligger Kevin

nummer 8 i det samlede mesterskab

med mulighed for at avancere til en

flot 7. plads. Skal det være på Circuit

of the Americas, at Kevin tager de

vigtige point? 

 

Vi skal også se den tidligere FIA-NEZ

Nordisk Mester og Formel 5 mester

2017, danske Aske Nygaard

Bramming i aktion i sin Formel 4,  

der er supportklasse til Formel 1  

ved USGP på Circuit of the Americas. 

 

Aske er netop kåret til "Årets Talent

Asfalt" ved Dansk Motorsport Award

2018 for sit Formel 5 mesterskab med

19 podiepladser i 21 løb og bane-

rekorder på både FDM Jyllandsringen

og Ring Djursland. 

 

For de af os, som bliver i Austin og

ser racerløb, er der god grund til at

kippe med det danske flag. 

 

På næste side kan du se de to rejse-

pakker. Du vælger ganske enkelt, når

du tilmelder dig, hvorvidt du vil blive

og se Formel 4 og Formel 1.

SE FORMEL 1



Industri 4.0-studietur

PAKKE 1

KONTAKT OS FOR AT FÅ
DET DETALJEREDE
PROGRAM FOR REJSEN

Udrejse, Kastrup:  

tirsdag 16. oktober 2018 kl. 6.15. 

 

Hjemrejse, Austin: 

fredag 19. oktober 2018 kl. 11.40. 

 

Ankomst, Kastrup: 

lørdag 20. oktober kl. 11.05 

 

Pris: 21.380,- kr. 

 

Inkl. flyrejse t/r inkl. sædereservation,

baggage, måltider på flyrejsen.

Transfer fra Austin lufthavn til hotel.

Hotelophold med morgenmad alle

dage i Austin. Studietur til ”Industri

4.0”-virksomheder i Austin inkl.

frokost. Transfer fra hotel til Austin

lufthavn. Guide på studietur.

Industri 4.0-studietur + Formel 1

Udrejse, Kastrup:  

tirsdag 16. oktober 2018 kl. 6.15. 

 

Hjemrejse, Austin: 

mandag 22. oktober kl. 11.40. 

 

Ankomst, Kastrup: 

tirsdag 23. oktober kl. 10.50 

 

Pris: 29.880,- kr. 

 

IInkl. Flyrejse t/r inkl. sædereservation,

baggage, måltider på flyrejsen.

Transfer fra Austin lufthavn til hotel.

Hotelophold med morgenmad alle

dage i Austin. Studietur til ”Industri

4.0”-virksomheder i Austin inkl.

frokost. Formel 4 løb og Formel 1

USGP inkl. koncerter med Bruno Mars

og Britney Spears. Transfer til/fra

hotel/Circuit of the Americas. Transfer

fra hotel til Austin lufthavn. Guide på

studietur og formel 1 tur.

PAKKE 2



KONTAKT OS

Vi er klar til at besvare alle dine spørgsmål  

om studieturen og Formel 1-weekenden. 

 

Claus Nygaard: claus@cphlearning.dk / (+45) 41 41 41 81 

 

Olav Langdahl: olav@langdahl.me / (+45) 53 28 21 20 

 

Anne Hørsted: anne@cphlearning.dk / (+45) 26 19 99 33 

 

Danny Thøgersen: danny@cphlearning.dk / (+45) 28 11 10 02 

 

Fuldt program og online tilmelding:  

www.cphlearning.dk/industri40

R I N G  E L L E R  S K R I V  T I L  O S


