
11.00 Fremtidens håndværkere: 
Sådan leder du de unge generationer
Der er sagt og skrevet meget om dem. Også meget forkert, forenklet og
fordrejet. Men hvad kendetegner de unge generationer i virkeligheden?
Hvorfor ønsker mange af dem at revolutionere de etablerede
organisationer, transformere arbejdslivet og udfordre vores syn på
fremtiden?

Alexandra Knautwald kommer også ind på, hvad der kendetegner
arbejdsmarkedet i dag, tidligere og nuværende generationer, og hvad der
kendetegner kløften og mulighederne mellem tidens årgange.

10.00 Hvad efterspørger dine kunder i fremtiden?
Juila Lahme indleder dagen med et underholdende og vedkommende
foredrag om danskerne, vores forbrugsvaner og måder at være i verden
på. Hvad er forskellen fx på forbrug i Nordjylland og Sydsjælland? Hvordan
påvirker trends vores forbrug? Hvilke trends er på vej og hvorfor?

Julia Lahme præsenterer fem arketyper, der alle kaster lys over, hvordan
kunderne både lige nu og i fremtiden kommer til at forbruge netop fordi,
de er dem, de er. Og hvordan livssyn, valg og fravalg hænger sammen.  
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 09.00 Velkommen & morgenmad
Vi mødes på Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C 

12.00 Den digitale håndværker: Er du klar til den digitale rejse?  
Den digitale udvikling går stærkt i disse år og kan være en stor hjælp i hverdagen. Men
har håndværksvirksomhederne taget de digitale værktøjer til sig? Og hvilke muligheder
giver de digitale værktøjer?
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 13.00: Frokost

15.30: Kaffe og kage 

16.30: Fælles rundtur på Aarhus Ø
Stadsarkitekt Anne Mette Boye fortæller om tankerne bag den nye bydel, om de 
nye bebyggelser og de planer, der ligger for den videre udvikling af bydelen. 

19.30: Netværksmiddag på Comwell Hotel 
Aftenen indledes med velkomstdrinks, før der serveres 3 retters middag i restauranten. 

24:00: Tak for i aften

Valg af dirigent

Formandens beretning 

Regnskab til godkendelse samt orientering om budget

Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter

Fastsættelse af kontingent

Lønninger, diæter m.v.

Indkomne forslag 

Eventuelt

14.00: Dansk Håndværks Generalforsamling
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Anne Mette Boye
Stadsarkitekt 

Aarhus

Netværksmiddag inkl. drikkevarer, pr. person: 895 kr.
En overnatning i delt dobbelværelse (Comwell) inkl. morgenmad pr. person: 875 kr. 
En overnatning i enkeltværelse (Comwell) inkl. morgenmad pr. person: 1.450 kr. 

Pris
Det er gratis for medlemmer at deltage i Håndværkets Dag (inkl. frokost.).

Med tilvalg kan du sammensætte det ophold, som passer dig bedst:

Forlænget weekend?
Der er mulighed for at forlænge weekenden i smilets by og booke en ekstra overnatning fra lørdag 
til søndag. Kontakt Comwell Aarhus på  tlf. 32708592 for nærmere aftale. 


