Eventet er for dig, der ønsker at
skabe forretning baseret på Blockchain (IT partner), implementere
den i din egen produktportefølje
(kunder) eller bygge en ny løsning
fra bunden (Blockchain Native).
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Blockchain
Ville du bygge en ny forretning uden at
tænke internet ind i dag? Nej, vel!
– sådan bliver det også fremover med
Blockchain!

Blockchain i et forretningsmæssigt
strategisk perspektiv.
v/ Bo Svensson, Blockchain Services
& medlem af European Blockchain
Advisory board

IBM og Blockchain – IBM’s Blockchain
Platform og Hyper Ledger.
v/ Jan Lillelund, CTO IBM

Hvordan starter  innovationsrejsen
med Blockchain og konkrete cases.
v/ Fillip Knudsen, IBM Cloud Garage
in

Pedab Danmark
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Vi påstår, at om maks 5 år, så er Blockchain teknologien en ligeså integreret del af virksomheders
forretningsgrundlag, som internet er i dag.
Hvordan ser din forretningsmodel ud om 5 år?
Det kan du måske ikke svare på – men, husk at
tænke Blockchain ind i den?
Internettet er modnet - men det kan ikke garantere
vished og sikkerhed om information. Det kan det
med Blockchain! Blockchain kan skabe tillid og
troværdighed på nettet. Blockchain eliminerer
ineffektive processer, giver gennemsigtighed og
skaber nye innovative og strømlinede forretningsprocesser med høj sikkerhed.
Identity Management, Supply Chain, Financial
Resource allocation, Data Ownership, Payment,
Contract, Digital money, Wallet etc. – alle er
relevante områder, hvor Blockchain kan bruges.
Blockchain briefing, torsdag den 13. september
kl.  8.00 til 10.00, SoHo, Kødbyen, København V.

PÅ DENNE BRIEFING GIVER VI DIG:
○ Et strategisk og forretningsmæssigt

perspektiv på Blockchain.
○ Viden om, hvilke muligheder Blockchain

tilbyder.
○ Indsigt i, hvordan du kan tilgå værktøjer

og ressourcer, som IBM og Pedab stiller
til rådighed.
○ Eksempler på, hvordan du kan bruge IBMs

Cloud Garage og IBMs Blockchain platform til
at komme i gang med konkrete projekter.  
Hvis du vil tiltrække nye kunder, differentiere dine
løsninger og services og tjene penge på Blockchain
ved at videresælge løsningen, så skal du tilmelde dig:
Tilmeld
dig her

Værter:
Lars Bell, CEO Pedab
& Henrik Andersen,
Salgsdirektør Pedab

