Invitation til finalen ved

AAU CASE COMPETITION 2020
Musikkens Hus | 16. marts 2020
Vi nærmer os så småt afholdelsen af AAU Case Competition 2020 og fortsætter succesen
fra de fire forrige år og inviterer jer derfor til den store finale, I Musikkens Hus. AAU Case
Competition finalen er en årlig begivenhed for Aalborg virksomheder, organisationer og
studerende, som bringer os sammen.
Overvær, hvordan udfordringer i Aalborg kan løses af studerende fra Aalborg Universitet i
samarbejde med TDC Group og bliv en del af et stærkt erhvervsnetværk med virksomheder såvel som talentfulde studerende! AAU Case Competition er Aalborgs nationale case
for både studerende og virksomheder, så kom og deltag i en styrkelse af Aalborgs fremtid.
Til finalen vil I som virksomhed have mulighed for at netværke med studerende fra Aalborg
Universitet såvel som nogle af Danmarks største virksomheder til et arrangement, som
sætter særligt fokus på talentfulde studerende og fremtidens Aalborg. En case competition er en dyst blandt studerende om at kunne udarbejde de bedste løsninger på nogle af
Aalborg muligheder og fremtid .

Et aktuelt oplæg om IoT
lTil finalen vil der være en præsentation fra en
ekspert omhandlende IoT (Internet of Things).

PROGRAM FOR FINALEN 19 MARTS 2020:
13.30 - 13.50:...................................REGISTRERING

Dette oplæg vil kunne udvide horisonten på

14.00 - 15.45:............................................. FINALEN

dette yderst aktuelle emne, og vil kunne give

15.45 - 16.15:......................... KAFFE OG NETVÆRK

Jer som deltager ny faglig viden omkring mu-

16.15 - 16.30: ...........................IOT OG FREMTIDEN

lighederne med IoT i 2020. Særligt også hvor-

16:30 - 16.45 ................. PRÆMIEOVERRÆKKELSE

dan Aalbrg måske kunne blive en af de førende

16.45...................................................TAK FOR I ÅR

byer indenfor dette område

Se mere på www.aaucasecompetition.dk/Finals

Årets case navn 2019: TDC Group
Casenavnet til AAU Case Competition 2020 er TDC Group og casen vil være centreret om temaet
“Sustainable communities in a digital society” med Aalborg som udgangspunkt. Dette er et bredt
tema, som vil give de studerende rig mulighed for at tænke ud af boksen og arbejde med noget,
som i den grad kan påvirke fremtidens Aalborg. Casen indeholder tre forskellige områder, hvor
finalisterne bliver bedømt af et dommerpanel, udfra deres løsning på følgende problemstillinger:

B1

B2

B3

How can IoT and 5G solutions

What tech/business initiatives

How can IoT help build a

make Aalborg a more attractive
city for citizens and businesses?

can help build a strong relationship between the university

safe environment for citizens in Aalborg?

and its external stakeholders?

Så deltag for at:
• Få et indblik i den potentielle fremtid for Aalborg udarbejdet af universitetsstuderende der
dyster om at finde den bedste løsning
• Se hvordan Aalborg kan udvikle sig indenfor teknologi, samarbejde og viden
• Være med til at støtte op om en begivenhed der skaber jobs og innovation i Aalborg
Vi håber på at se Jer til finalen d. 19. marts, hvor I kan opleve de studerendes innovative og
kreative forslag samt netværke med de øvrige inviterede.

Arrangementet er gratis - link til tilmelding finder du på
www.AAUCaseCompetition.dk/Finals

Tilmeldingsfrist:

16. marts 2020

Tid: 			

19. marts 2020 kl. 13.30

Sted:			

Musikkens Hus

			Musikkens Plads 1
			

Yderligere info:
Kontakt: Maria Kirk Jørgensen
E-mail: maria@aaucasecompetition.dk

9000 Aalborg

Se mere på www.aaucasecompetition.dk/Finals

