Invitasjon til delegasjonsreise til Minneapolis,
Minnesota, USA i november 2018.
Siste uken i november 2018 arrangerer vi og våre samarbeidspartnere dager med
spennende arrangementer og muligheten til å gjøre seg kjent med næringsmiljøet i Twin
Cities, Minneapolis-Saint Paul. Vi ønsker at du skal treffe bedrifter og enkeltpersoner som
er interessante for din business. En del av programmet er Tekne Awards, som årlig
tiltrekker seg 1000 deltakere fra næringslivet i og rundt Minneapolis.
Gjennom våre partnere i Minnesota har IKT Telemark de siste fem årene bygget opp et
betydelig nettverk i denne regionen. Mulighetene for norske teknologi- og
kompetansebedrifter er store. Med vår felles kulturarv fra nordmenn som emigrerte til
Amerika, er dette en region som ivrer etter partnerskap og forbindelser til norsk næringsliv.
800 000 personer i Minnesota alene betrakter seg som nordmenn.
Vi legger opp et program for norske bedrifter/deltakere for å knytte kontakter til bedrifter,
organisasjoner og enkeltpersoner. Gjennom våre samarbeidspartnere vil vi også skreddersy
møter med bedrifter/organisasjoner dere er interessert i å møte. En tredje partner i dette,
Lithuanian ICT Cluster, vil også delta på deler av programmet.
Minnesota High Tech Association (MHTA) har en imponerende medlemsportefølje som vi
ønsker å koble med norske deltakere. Se denne listen over aktører vi vil kunne invitere inn til
å møte deg og din bedrift.
PROGRAM (utkast – endringer kan skje)
25.11

26.11

27.11

28.11

29.11

NFL: Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers
En unik mulighet til å få med seg en spektakulær hjemmekamp på US Bank Stadium i Minneapolis.
Dette er i tillegg et «lokalderby» hvor entusiasmen er om mulig enda større enn vanlig. Vi gjør hva vi
kan for å skaffe billetter til de som er interessert.
Velkommen til Minnesota
Denne dagen vil delegasjonen bli kjent med noen av våre viktigste samarbeidspartnere i regionen. Vi
møter folk fra Norwegian American Chamber of Commerce, Greater MSP, MHTA, Norway House,
Norwegian Honorary Consulate med flere.
Business Seminar
Presentasjoner av norske og amerikanske bedrifter. Her vil alle norske delegater få muligheten til å
presentere seg for våre samarbeidspartnere og inviterte bedrifter fra regionen.
Matchmaking og Networking
Vi vil lære mer om det amerikanske markedet og «how to do business» i USA. I tillegg blir det
organisert en-til en møter mellom norske og amerikanske bedrifter.
Bedriftsbesøk og Teknee Awards
Første del av dagen vil vi besøke spennende virksomheter i Minneaolis-Saint Paul. Det vil også bli
mulighet for individuelle oppfølgingsmøter for dem som ønsker det. Tekne Awards er en galla med
utdeling av priser til suksessrike teknologibedrifter og -prosjekter med om lag 1000 deltakere.

Norske deltakerbedrifter står selvsagt fritt til å plukke å velge fra programmet. Vi bærer
kostnadene med organisering og tilrettelegging. Deltakerne må selv sørge for
reisekostnader. De som ønsker å være med på Vikings-kampen må betale billetter selv. IKT
Telemark vil ha folk med på hele opplegget, og vil være behjelpelig med hva det skulle være.
Nøkkelaktører:
MHTA

NACC

Norway House

Norwegian
Honorary
Consulate
Greater MSP

Minnesota High Tech Association har en samarbeidsavtale med IKT Telemark for å få til
mer kontakt mellom Norske og Amerikanske bedrifter. På deres medlemsliste finner du
store kjente bedrifter som 3M, Target, Best Buy, United Health – i tillegg til små og store
bedrifter innen mange bransjer. Regionen er særlig sterk på IT, Agri, Manufacturing,
Health og Renewable energy. MHTA er også vertskap for Tekne Awards 2018.
Norwegian American Chamber of Commerce har et eget chapter i Minneapolis, og er en
viktig samarbeidspartner for norske bedrifter som ønsker å søke muligheter i regionen. Vi
har samarbeidet med Ole Koppang (President), og hans team i fem år. De sitter på et
unikt nettverk av bedrifter, investorer og organisasjoner som ønsker dyktige normenn
velkommen til regionen.
USAs nasjonale senter for relasjoner og kontakt med norsk næringsliv, kultur og
utdanning holder til i Minneapolis. En dynamisk miljø av flinke folk har bygget dette til et
senter hvor norske bedrifter kan finne nettverk, leie kontorfasiliteter og arrangere
events. Norway House er støttet av blant andre Telemark fylkeskommune.
Det norske honorære konsultatet i Minneapolis er ledet av Eivind Heiberg, som også er
leder av Sons of Norway (stort forsikringsselskap). Eivind og hans team sitter på et stort
nettverk, og har mye kompetanse som er tilgjengelig for nordmenn og norske bedrifter.
Minneapolis-Saint Paul har et eget regionalt utviklingsselskap, Greater MSP, som jobber
for å tilrettelegge for vekst i næringslivet. De har et stort og kompetent team som ønsker
mer business og flere bånd mellom amerikanske og norske bedrifter. Sjekk deres
nettsider for god informasjon om næringslivet i regionen. Denne regionen rankes som en
av de beste å drive business i, høyest bo-kvalitet, best utdanningsnivå, best økonomi og
best helse i USA.

Reise til Minneapolis er svært tilgjengelig, med flere flyselskap å velge mellom (ingen
direkteruter fra Norge, dessverre). Vi anbefaler at du sjekker SAS, KLM (fra Torp) og
Icelandair. Flere hoteller er aktuelle, vi anbefaler at du velger ett i Downtown Minneapolis.
Vi i IKT Telemark annonserer vårt hotellvalg så snart det er klart.
Er du interessert i å være med? Ta kontakt med oss. Invitasjonen er åpen for medlemmer og
ikke-medlemmer av IKT Telemark.
Torkild Follaug
Mob.: 975 90 119
tf@ikttelemark.no
www.ikttelemark.no

