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KulturfabrikkenVesteråls
konferansen – tenk samarbeid!  

TEMA: Fremtiden i Vesterålen
og personlig utvikling

PROGRAM

Reserver torsdag den 27. oktober til en inspirerende dag 
på Vesterålskonferansen. Konferansestart er kl. 11.00.
Vi avholder konferansen for 8. gang og er stolte av å presentere 
et variabelt, tankevekkende og inspirerende program for dagen!

Konferansier: Kine Johnsen, kultur og næringssjef Bø kommune

 11.00 Åpning av konferansen med Håvard Hamansen Wallstad næringssjef Sortland Kommune
 • Revolusjon av Mack v/ Roger Karlsen kommersiell direktør Macks Ølbryggeri AS
 En smakebit på hvordan et av Nord-Norges eldste og mest kjente merkevarer har omstilt seg for å klare å utvikle seg videre for fremtiden. 

 I en hverdag der bryggerier kjøpes opp og slåes sammen til enorme enheter nært de store byer for å skape stordriftsgevinster, har Mack valgt å 
investere i helt nytt anlegg i Nord-Norge. 

 Der skal vi fortsette å brygge Nordnorsk Stolthet, men hvordan skal en klare kampen mot de utenlandske konglomeratene som har mer eller 
mindre overtatt kontrollen på ølmarkedet i Norge?

 • Egil Kristoffersen & Sønner v/Eva Kristoffersen
 Egil Kristoffersen & Sønner AS driver et moderne havbruk, slakteri og settefiskvirksomhet, de produserer rundt 4 millioner smolt og 7000 tonn 

sløyd laks hvert år. Hovedvirksomheten er lokalisert i Bø kommune.

 • Holmøy Maritime AS, vinner av Vesterålen Næringslivspris 2015
 Familieeid lakseprodusent lokalisert i Sortland Kommune.

 • Vesterålen næringspris deles ut av Vesterålen næringslivsamarbeid v/styreleder Svein Arne Abelsen

 • Myre Fiskemottak AS v/ Ted Robin Endresen
 En av de største eksportørene av kvitfisk i Nord-Norge er i Øksnes kommune. Bedriften har på 10 år økt omsetningen fra 30 til 380 millioner. 

Endresen forteller om reisen, muligheter og utfordringer.

 • Sveis & Maskinteknikk AS – RCpro.no v/Emil Nilsen
 Sortland bedriften er for mange kjent som Sortland Sveiseverksted og har en historie tilbake til 1952. I dag er bedriften metall grossist, har 

verksted, entreprenørvirksomhet, konsulenttjenester og industributikk. I tillegg til dette har bedriften satset på nettbutikk der de selger alt 
tenkelig RC utstyr til hele Norge. Nilsen vil legge vekt i sitt foredrag på historien, nåtid og ikke minst mulighetene for salg ut av regionen med 
sin nettbutikk som har xx artikler

 • Dixi Sortland AS – B. Young v/Ann Karin Grindhaug
 Bedriften fikk i 2015 Gaselle-status. Grindhaug så utviklingen av netthandel og bestemte seg for at noe måtte gjøres. Innovative og meget 

engasjerte Grindhaug forteller oss om utviklingen. Stikkord: Lokalitet, nye varegrupper, utsolgte kundekvelder, viktigheten av sosiale medier, 
videreutdanning av ansatte til stylister. Hovedfokus på foredraget er sosiale medier.

 • Roar Sivertsen, sekretariatsleder Vesterålen Regionråd
 Hva er regionrådet og hvilken rolle har de?

 • Ingebrigt Steen Jensen
 Hva gjør verdens beste virksomheter best? Hvilken markedsføring virker?

  Slutt kl. 17.00

I forkant av og under konferansen er det minimesse som i fjor. Der kan din bedrift/
institusjon få presentere seg. Under konferansen vil Vesterålen Næringslivssamarbeid dele ut  
Vesterålen Næringslivspris. Etter konferansen er det festmiddag på Sortland Mat & Vinhus AS.  
Vi får servert en spennende treretters meny med lokale råvarer.

Priser:� (inkl. mva.)

Dagspass konferansen  1.800,-
Festmiddag m/musikk  800,-
Stand minimesse  1.250,-

Påmelding til konferansen 
og minimesse: 

post@sortland-nf.no.  

Ved spørsmål kan Marius Steiro

kontaktes på telefon 907 31 222.

Vesterålskonferansen er et samarbeid mellom
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