Gazellekåringer.
Program 2016
Odense, tirsdag 22. november

Gazellekåringer
Velkommen til årets gazellekåringer, hvor vi fejrer landets bedste virksomheder
for 22. år i træk

Vi jagter Danmarks rollemodel
Ved dette års gazellekåringer jagter vi Danmarks rollemodel. Vi leder blandt landets bedste virksomheder –
virksomheder, der er blevet gazeller i 2016. Måske er de gazeller for første gang, måske har de været gazeller
i flere år. Ved gazellekåringerne kan du møde menneskene bag gazellevirksomhederne, blive inspireret og
få et billede af, hvordan Danmarks rollemodel ser ud.

Ny pris uddeles
Ved hver gazellekåring udnævnes for andet år i træk en digital gazelle, og som noget nyt i år uddeler vi ud
over vores traditionelle kåringer yderligere prisen som årets fremstillingsgazelle. Ved gazellekåringerne
præsenterer Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, årets gazelleundersøgelse, og sammen med Tina Riising,
tv-journalist på Børsen, interviewer han nogle af årets gazeller og belyser, hvad der skal til for at skabe
succes. Bliv inspireret under årets gazellekåringer, og få et billede af Danmarks rollemodel.

Talere og moderatorer

Partner på Børsen gazelle:

Max Stelvig
Clayton Power

Claus Hansson
Rufac

Anders Krab-Johansen
Børsen

Niels Lunde
Børsen

Tina Riising
Børsen

Program
Tirsdag 22. november, Odense.
Odense Kommune, Flakhaven 2, 5000 Odense.

Kl. 14.30 Ankomst, registrering, kaffe og kage

Jagten på Danmarks rollemodel
Kl. 15.00	
Velkomst og film ved eftermiddagens værter: Niels Lunde, chefredaktør på Børsen, og Tina
Riising, tv-reporter på Børsen.

Digitalisering skaber nye muligheder og vækst for gazellerne
Kl. 15.10 Gazellefakta v/ Niels Lunde – fokus på digitalisering
Kl. 15.15 T.b.a
Kl. 15.30 Årets digitale gazellepris – hvem vinder på Fyn?
	It er drivmiddel for væksten hos stadigt flere gazeller, og den hastigt øgede digitalisering er
blevet et redskab til hurtigere vækst. Det kan resten af Danmark lære af, og derfor er der en
særlig pris til de virksomheder, som bruger digitalisering mest effektivt. Børsen tog forrige år
sammen med Google initiativ til en helt ny pris, en digital gazellepris. V/ Anders Krab-Johansen,
Tina Riising og Google.
Kl. 15.45 Paneldebat om gazellernes dagsorden for 2017
	Dagbladet Børsen har samlet er antal eksperter, der skal analysere og debattere årets fund. Der
vil være fokus på digitalisering, fremstilling, globalisering samt muligheder og barrierer for vækst.
Hvad bliver gazellernes 2017? Panelet ledes af Niels Lunde og Tina Riising, og paneldeltagerne
er Viggo Axelsen, direktør, Beierholm, en repræsentant fra Google, politisk konsulent Nikolai
Klausen, Dansk Erhverv, m,fl.
Kl. 16.10 Pause og mulighed for at netværke

Partner på Børsen gazelle:

Fremstilling er vigtig for Danmark
Kl. 16.40 Gazellefakta v/ Niels Lunde – fokus på fremstilling
Kl. 16.45 Clayton Power udvider sortimentet og globaliserer
Clayton Power, som leverer mobile strømsystemer, er nu blevet gazelle for anden gang og
fortsætter sin kraftige vækst. COO Max Stelvig fortæller, at salget i Afrika og Asien begynder
at komme i gang og fremmer øget vækst gennem globalisering. Samtidig udvider nye, billigere
produkter selskabets markedssegment. Niels Lunde interviewer Max Stelvig om fremtidige
udfordringer.
Kl. 17.00 Ny fremstillingspris til gazeller styrker industrien – hvem vinder på Fyn?
Børsen og Industriens Fond tager nu initiativ til en helt ny pris, en fremstillingspris for gazeller.
Vi vil inspirere og støtte industrien i Danmark og anerkende årets mest innovative, effektive og
fremadrettede fremstillingsselskaber. Baggrunden for den nye pris er, at industrien skaber mange
job, og fremstilling og industrien har stor betydning ved at skabe en stærk, selvstændig dansk
økonomi. Vi anerkender virksomheder, som på en klog måde satser på digitalisering, innovation
og automatisering i deres fremstilling og implementerer de nyeste og bedste færdigheder. V/
Anders Krab-Johansen, Tina Riising og Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond.
Kl. 17.15 Claus Hansson har skabt gazellevækst i Rufac
	Langelandsselskabet Rufac, som fremstiller ergonomiske møbler, er vokset kraftigt i de seneste år
og er blevet gazellevirksomhed for tredje gang i træk. Ejer og udviklingschef Claus Hansson har
siden købet af Rufac i 2008 opbygget en møbelgruppe, Midform Gruppen, med stort overskud
og hurtig vækst. Ved hjælp af søsterselskabet SIS i USA er salget på dette enorme marked steget
kraftigt, og det er en vigtig del af Rufacs vækst. Tina Riising interviewer Claus Hansson om
mulighederne i fremtiden.

Jagten på Danmarks rollemodel
Kl. 17.30 D
 e mest succesrige gazeller har nogle få, men tydelige egenskaber til fælles. Vi giver vores bud
på hvad der skal til for at blive Danmarks næste rollemodel. V/Niels Lunde.

Årets gazellepris
Kl. 17.40 Hvem vinder i Region Syddanmark/Fyn og i hele Syddanmark?
	Vi afslutter eftermiddagens program med toplisten fra regionen, film og prisoverrækkelse.
V/ Anders Krab-Johansen og Tina Riising.
Kl. 18.00 Fejring af alle gazeller, mulighed for at netværke, vin og kanapéer

Partner på Børsen gazelle:

