HUDDLE P RO G RAM
VELKOMST AF MARTIN OVE RASMUSSEN
08:00 - 08.30
08:30 - 08:45

Antonigade 4, 3. sal
Woodlounge

Registrering
Croissanter & velkomst

HUDDLE TIMESLOT 1
09:00 - 09:45

Christian
Sørensen

09:00 - 09:45

Imran Rashid

Einstein

Christian Sørensen er CEO i NORTH A/S.
Deltag i en debat om esport i Danmark. Er det den største sport om 5
år? Hvordan skal marketingdirektører forholde sig til udviklingen? Hvad
kan vi forvente af den unge esport generation?

Woodlounge

Imran Rashid er forfatter til bogen ‘SLUK’, og uddannet speciallæge.
Imran vil fortælle om, hvordan påvirkninger fra budskaber og teknologi,
er med til at ændre menneskers tanker og handlinger, som bliver
impulsstyret og mindre bevidste.

HUDDLE TIMESLOT 2
10:00-10:45

Camilla Kjems

Einstein

10:00-10:45

Jakob Rukov

Appetitten

10:00-10:45

Paul Zak

Woodlounge

Camilla Kjems er retoriker, forfatter og chefredaktør hos Aller for
kvindeugebladet Femina. Camilla vil teste din viden om kvinder,
og give dig indsigter samt tips til, at forstå kvinders psykologi og
forbrugeradfærd.
Jakob Rukov er stifter af Bugging Denmark og ph.d. i molekylærbiologi.
Jakob vil dele ud af sin viden, og du vil få chancen for, at prøve kræfter
med fremtidens proteinkilde, ved at lave dine egne insektsnacks.
Paul Zak er forsker og forfatter. Alpha - AFA JCDecauxs digitale
innovations lab har inviteret Paul Zak til HUDDLE, hvor han vil måle
deltagernes emotionelle engagement. Der er tale om hjernens
produktion af oxytocin, og du vil få et unikt indblik i, hvordan du kan
bruge det i daglig praksis.

HUDDLE TIMESLOT 3
11:00-11:45

Bjarne
Corydon

11:00-11:45

Nora
Ziegenhagen

11:00-11:45

Kirsten Poulsen

Einstein

Integrated

Woodlounge

FROKOST
11:45-12:45

Appetitten

Bjarne Corydon er adm. direktør og chefredaktør på Børsen. Få den
personlige fortælling om jobskiftet fra Christiansborg til Børsen, og hør
om Bjarne Corydons ambitioner for Børsen.

Nora Ziegenhagen er Head of External Education i Northern Europe
I Google. Nora vil give os et indblik i, hvad der driver innovationen
og kulturen hos Google. Derudover vil hun fortælle om, hvordan man
holder fokus på den rigtige filosofi.
Kirsten Poulsen er futorologist og forfatter. Kirsten har skabt Firstmove,
der rådgiver virksomheder om fremtidens adfærd og behov. Du vil
blive introduceret for udvalgte værdibaserede trends, der vil blive
debatteret i et panel bestående af firstmovers, der har benyttet
fremtidsindsigten i mange år.
Frokost

H UDDLE S
HUDDLE TIMESLOT 4
Einstein

Maibritt Saerens er skuespiller og formidlingsekspert. Maibritt vil give
dig indsigt i, hvordan du transformerer din faglighed, dine budskaber
og dine visioner. Du vil blive klogere på, hvordan du sætter en stopper
for informations-ævl, så det du taler om, vil blive mærket og forstået.

12:45-13:30

Maibritt
Saerens

12:45-13:30

Anders Refnov

Integrated

Anders Refnov er digital direktør på Ekstra Bladet. Anders vil tale om
hvordan ledelse, nye tilgange og nysgerrighed har gjort ekstrabladet.
dk til den dominerende markedsleder inden for nyheder på nettet.

12:45-13:30

Thomas Albert

Woodlounge

Thomas Albert er iværksætter og investor. Thomas startede Sitecore
(CMS system), der har vokset sig til en virksomhed med 1000+
medarbejdere, og +1 billion kr. i omsætning, der blev solgt til EQT i
2016. Thomas vil dele sine erfaringer med at opbygge virksomheder
og investere.

Einstein

Ulrik Haagerup er grundlægger og direktør af Constructive Institute.
Du vil få et indblik i missionen, der går ud på at forandre den globale
nyhedskultur. På bare fem år, skal nyheder gøres mere troværdige
og meningsfulde. Det er en kamp mod troværdighedsnedbruddet i
medierne og demokratiet.

HUDDLE TIMESLOT 5
13:45-14:30

Ulrik Haagerup

13:45-14:30

Splay

13:45-14:30

Soundvenue

Integrated

Woodlounge

Splay: I en åben diskussion vil Splay diskutere, hvordan man arbejder
med at skabe empati for en målgruppe. Formålet er, at vi alle skal blive
mere nysgerrige i vores tilgang. Tobias Jensen (Splay) og Jan Warborg
(influencer) er værter på denne huddle.

Soundvenue: Showet lægger sig op af af Soundvenue’s
velrenommerede hiphop podcast, ’Standard’. Vi diskuterer hiphop
som kommerciel kulturkraft, den svære balancegang mellem
kunst og kommercielt, udpeger de værste sell-outs, spiller måske
sange med produktintegrationer, værter og gæster fortæller om de
mest vellykkede collabs, de har været en del af, og det værste en
marketingschef kan sige til en rapper.

HUDDLE TIMESLOT 6
14:45-15:30

Hanne
Feldthus &
Patrick Isaak

14:45-15:30

Dennis
Nørmark

Einstein

Woodlounge

Hanne Feldthus og Patrick Isaak er uafhængige brandingeksperter
med mange års erfaring med både internationale og danske brands. Til
huddle vil de præsentere 10 dogmeregler, der vil få danske brands til at
betyde mere i verden.

Dennis Nørmark er antropolog og forfatter til ‘Pseudoarbejde’, der
er skrevet sammen med filosoffen Anders Fogh Jensen. Dennis
Nørmark vil gennemgå nogle af pseudoarbejdets klassiske tomme
beskæftigelser, og blandt andet undersøge hvem fra publikum, der
laver mest pseudoarbejde.

UNDERHOLDNING
16:00-16:20
16:20-16:40
16:40-20:00

Tagterrasse
Tagterrasse
Tagterrasse

Spotify
Anders Kissmeyer
Networking, drinks & HOTDOGS

CUDDLES
EN CUDDLE ER EN FAST INSTALLATION
AF OPLEVELSER OG AKTIVITETER. DET
ER UMULIGT AT NÅ DET HELE I LØBET AF
DAGEN, OG DELTAGERNE SKABER SÅLEDES
DERES EGNE OPLEVELSER GENNEM VALG
OG FRAVALG.
DU KAN BLANDT ANDET SMAGE
FÅREKYLLINGER, OG ANDRE SKØNNE
INSEKTER. DU KAN OGSÅ FÅ MÅLT DIN
LYKKEFØLELSE, FÅ EN VIRTUEL REALITY
OPLEVELSE ELLER NOGET HELT FJERDE.
VORES CUDDLERS ER: GALLUP,
AFAJCDecaux, Splay, Bauer Media, Børsen,
Citrus Media, OUTOFHOMEMEDIA,
BUGGING DK, LIGHTBOOTH, ADCOLONY,
IMOTIONS & Anders Kissmeyer.

TILMELD DIG
HUDDLE
HVOR: ANTONIGADE 4
HVORNÅR: D. 13 SEPTEMBER
HVORDAN: TILMELD DIG PÅ
WWW.MINDSHAREHUDDLE.DK

HUDDLE

På Huddle 2018 stimulerer vi lysten til at lære nyt. Her er der
plads til at undres, sætte spørgsmålstegn ved det bestående
og søge indsigt i emner langt væk fra din hverdag. For når vi er
for intellektuelt dovne og søger efter svarene de oplagte steder,
dukker vi op med de samme svar som konkurrenterne. Svarene
skal ofte findes uden for alfarvej. En ny stump viden, en indsigt, der
isoleret set, ikke har kommerciel værdi, men som kombineret med
eksisterende viden åbner for en ny ide, produkt eller marked. Så
hvem ved, måske får du en heureka oplevelse med hjem.
Vores kunder og partnere inviteres til en anti-konference af
organiseret kaos, hvor powerpoints er forbudt og involvering
af deltagerne er i centrum. Konferencen består af to
formater. HUDDLES, som er kortere programsatte interaktive
præsentationer, debatter, workshops etc.
Det er første gang vi afholder Huddle i Danmark, men det er et
velafprøvet koncept, der har begejstret deltagerne i New York, Stockholm,
Sydney, Sao Paulo, Oslo og Bangkok for blot at nævne nogle få.

