
Så startar du din AI-resa!  

07.30  Välkomna, frukostmacka och dryck serveras. 

07.45 Programmet startar. "En pedagogisk, empatisk och  
  inspirerande start på er AI-resa!" Kunskapsseminarium  
  med Conny Svensson, Head of AI Transformation AI Sweden. 

09.00 Programmet avslutas med avslutande mingel, fysiskt eller i  
  digitala rum fram till klockan 09.30  

Seminarium och webbinarium med AI Sweden, Örebro Universitet och Almi Mälardalen. 

För dig som vill veta mer om hur du kan använda AI för att skapa nytta för din verksamhet.  

Hållbar omställning i ÖMS 2021-2023 är ett affärsutvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Östra Mellansverige.  
Projektets fokus är att stödja företagens digitala och gröna omställning genom behovsanpassad affärsrådgivning. Detta för att 
öka företagens förmåga till omstart och innovation utifrån de konsekvenser som pandemin medfört. Hållbar omställning ÖMS är 
ett samverkansprojekt mellan Almi Företagspartner AB:s fyra regionala dotterbolag och Energikontoren i Östra Mellansverige.  
Projektet finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden, regionerna i Östra Mellansverige och Almi.  

AI är en av vår tids hetaste teknologier, men vad är AI och varför ska du och ditt företag använda sig av AI?  

Vilket värde kan AI skapa och hur kommer du i gång?  Välkommen att delta på detta seminarium digitalt via Zoom 

eller fysiskt på ORU Innovation Arena vid Örebro universitet den 21 januari! 
 

Under seminariet får du möta Conny Svensson, som är Head of AI Transformation på AI Sweden. Conny är i grunden 

civilingenjör inom datateknik och arbetar nu inom AI Sweden med att stötta företag och organisationer i hur de kan 

börja använda AI mer systematiskt. 
 

Conny Svensson kommer fokusera på den praktiska aspekten av AI och lämna de tekniska bitarna åt sidan denna 

gång – Vilka värden kan AI bidra med och hur ska du gå till väga för att dra nytta av AI inom ditt företag? 

Vid seminariet deltar även Christoffer Norström och Stina Liivamäe på Almi Mälardalen, samt Mikael Klintberg och 

Camilla Ulvmyr på Örebronoden inom AI Sweden. 
 

Välkommen att delta digitalt via Zoom eller fysiskt på plats på ORU Innovation Arena vid  

Örebro universitet. Örebronoden inom AI Sweden bjuder på kaffe och smörgås  under  

eventet för dig som deltar på plats. 

Anmäl dig här! 

Delta på plats på ORU 

Delta digitalt 

https://www.oru.se/ai-resa
https://www.almi.se/kalendarium/?eventid=317658

