MAGNETIC LATVIA
Jaunas tehnoloģijas, jaunas profesijas, jauni biznesa modeļi, jaunas paaudzes, jaunas mijiedarbības un pasaules
uztveres formas. Kā pieņemt šīs globālās pārmaiņas, īstenot savas idejas, izveidot veiksmīgu uzņēmējdarbību, kas
piesaista, gan investorus, motivētus darbiniekus, gan klientus, kuri novērtē un seko? Kā būt veiksmīgam līderim šajā
pārmaiņu laikā un kā radīt ne tikai inovatīvus risinājumus, bet arī dzīvi tādu, kādu to vēlamies. Uz lielās skatuves
savos piedzīvojumos un nākotnes redzējumā dalīsies astoņi spilgti viesi no ārzemēm un pieci dedzīgi Latvijas
uzņēmēji.
Moderatori – Ketija Šēnberga, TV un radio personība; Magnuss Eriņš, ētera personība, dīdžejs
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10.15-10.30
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14.30-15.00
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15.30-16.00

16.30-17.00
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Atklāšana
Kā izmantot pārmaiņas (ENG – How to Embrace Changes)
Soulaima Gourani, lektore, uzņēmēja, padomdevēja un grāmatu autore
Vairāku līderu un ievērojamāko personu topu laureāte, padomdevēja LEGO, DELL, Microsoft,
BMW, Citroen, Cisco, Ernst & Young un IBM iedvesmos pārmaiņām - jaunai pieejai darbam,
domāšanai un dzīvošanai.
Matīss Čudars TRIO
Nākotne nav tāda kā bijusi (ENG – The Future Is Not How It Used To Be)
Scott Cohen, uzņēmējs, lektors, kiborgs un cilvēktiesību aktīvists
Digitālās vides pionieris, kurš ir kļuvis par kiborgu un tiecas ar tehnoloģijām savienot arī citus
cilvēkus, piedāvās ieskatīties tehnoloģiju un evolūcijas krustpunktos. Liks aizdomāties, no kurienes
mēs nākam un kurp mēs dodamies.
Dabas ritmā (ENG – Earthbeat)
Moon Ribas, avangarda māksliniece, kiborgs
Māksliniece, kuras ķermenī integrētās tehnoloģijas sniedz iespēju sajust zemestrīces, dalīsies
piedzīvotajā un savās sajūtās, kā arī atspoguļos tās priekšnesumā, dodot iespēju ikvienam sajust
vienotību gan ar mūsu planētu, gan mēnesi.
Elizabete Balčus
Tehnoloģijas cilvēces attīstībai (ENG – Technology for Exponential Humanity)
Cecilia Tham, uzņēmēja, lektore, inovāciju aktīviste
Vairāku jaunuzņēmumu dibinātāja, kas aizrautīgi cenšas veicināt inovācijas, liekot uzsvaru uz
tehnoloģijām un dizainu, rosinās domāt, kā mēs varam mainīt savu attieksmi, uzvedību un darbību
par labu sev un labākai nākotnei.
Nākotnes tehnoloģiju tumšā puse (ENG – Dark side of the future of technology)
Menny Barzilay, uzņēmējs, kiberdrošības eksperts un padomdevējs
Starptautiski pazīstamais kiberdrošības eksperts, kurš konsultē pasaules vadošās organizācijas un
uzņēmumus, liks arī mums aizdomāties par tehnoloģiju un digitālā laikmeta gan gaišo, gan tumšo
pusi.
Elza Rozentāle un etnodžeza grupa “Bur Mani”
Diskusija “Latvija un nākotnes tehnoloģiju laikmets” (ENG – Latvia and the era of future
technologies)
Apkoposim ārvalstu ekspertu atziņas, uzklausīsim ieteikumus Latvijai un lūgsim Ministru prezidenta
biedra, ekonomikas ministra Arvila Ašeradena viedokli un nākotnes redzējumu.
Diskusijas dalībnieki:
Moderators – Andris Ozols, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors
Arvils Ašeradens, Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs
Cecilia Tham, uzņēmēja, lektore, inovāciju aktīviste
Menny Barzilay, uzņēmējs, kiberdrošības eksperts un padomdevējs
Scott Cohen, uzņēmējs, kiborgs un cilvēktiesību aktīvists

Soulaima Gourani, lektore, uzņēmēja, padomdevēja un grāmatu autore
Stefan Hyttfors, futūrists, lektors un grāmatu autors
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Diskusija “Uzdrīkstēšanās un neatlaidība” sadarbībā ar DELFI (LV)
Uzklausīsim inovāciju stāstus un meklēsim atbildes uz jautājumu “kur rodas labas idejas?”, kā arī
centīsimies izprast veiksmes un neveiksmes sinerģiju. Sarunā piedalīsies uzņēmīgi un ievērību
guvuši Latvijas uzņēmumu vadītāji un diskutēs par to, kā pasaules tendences un pārmaiņas
ietekmē uzņēmējdarbības vidi Latvijā un kas ir nepieciešams, lai konkurētu globālajā tirgū.
Diskusijas dalībnieki:
Moderators – Filips Lastovskis, DELFI žurnālists
Artis Daugins, Blue Shock Race īpašnieks
Dāvis Siksnāns, Printful līdzdibinātājs
Ernests Štāls, Dripit.io dibinātājs
Jānis Jansons, We Buid Parks grupas vadītājs
Miķelis Studers, Catchbox izpilddirektors
Rolands Briņķis, Dabas dots īpašnieks
Audience Killers
Pilsētas un nākamā industriālā revolūcija (ENG – Cities and the Next Industrial Revolution)
Alastair Parvin, arhitekts un dizainers
Inovatīvas būvniecības platformas WikiHouse Foundation līdzdibinātājs ieskatīsies nākotnes pilsētu
stratēģiskajā plānošanā un vēstīs par nākamās industriālās revolūcijas nozīmi mūsu ikdienas dzīvē.
Bizness ne tā kā parasti (ENG – Business as Unusual)
Stefan Hyttfors, futūrists, lektors un grāmatu autors
Viens no ievērojamākajiem Skandināvijas futūristiem, kura mīļākais jautājums ir “Kāpēc ne?” un
kurš par savu misiju uzskata mūs sagatavošanu pārmaiņām, aicinās tām ļauties, skatīties nākotnē,
uzdrošināties un gūt aizraujošu pieredzi un panākumus savā dzīvē.
Erica Synths in action – KODEK LIVE!
Maysi & Reynsi
Konkursa “Eksporta un inovācijas balva 2017” atklāšana
Intars Busulis
DJ Toms Grēviņš

26.08.
11.00-11.45

Creative Business Cup fināls (ENG)
“Creative Business Cup” ir starptautisks tīkls inovatīvai uzņēmējdarbībai, kas rada saikni starp
jaunuzņēmumiem, nozaru ekspertiem un pasaules tirgu. Katru gadu 100 nacionālie partneri visā
pasaulē izziņo “Creative Business Cup” konkursu. Valstu uzvarētāji no visas pasaules sacenšas
starptautiskā finālā, kas ik gadu novembrī notiek Kopenhāgenā, “Global Entrepreneurship Week”
laikā. Finālā dzirdēsim 5 labākās idejas, kas cīnīsies par iespēju braukt uz konkursa starptautisko
finālu Dānijā.
Vadītāji – Līva Stūrmane, konkursa Creative Business Cup organizatore; Rasmus Wiinstedt
Tscherning, Creative Business Cup dibinātājs un vadītājs

12.00-12:30
13.30-14.00

14.00-14.30
14.30-15.15
15.15-15.30
15.30-16.00

Bandmaster
Cilvēcība – nākotnes pārmaiņu un inovācijas pamats (ENG – Humanity as the foundation for
future change and innovation)
Steve Keil, uzņēmējs, lektors, augstskolu profesors
Veiksmīgu jaunuzņēmumu dibinātājs un vadītājs aicinās un izaicinās lauzt savus stereotipus, mainīt
ieradumus, kā arī ierastos uzņēmējdarbības un vadības modeļus.
Creative Business Cup apbalvošanas ceremonija (LV)
Godināsim radošo industriju inovatīvākos uzņēmējus.
Alaska Dreamers
Dronu sacensību uzvarētāju apbalvošana
Iedvesmas stāsts “Ceļošana baro radošumu” (LV)

Aigars Lauzis, ceļotājs, arhitekts
Pasākumu noslēgsim ar aizraujošu piedzīvojumu stāstu un sveiksim ar atgriešanos tēvzemē
uzņēmīgu ceļotāju, kurš četru gadu laikā guvis visdažādāko pieredzi, ar riteni nobraucot gandrīz
30 000km un strādājot četrās pilsētās – Stambulā, Dubaijā, Singapūrā un Šanhajā.

