!
Varmt välkommen till Crowdsourcing Week Summit Arctic Circle 15-19 mars 2017
!

Är du nyfiken på den nya digitala utvecklingen och crowdsourcing och längtar samtidigt
efter att få uppleva den bästa årstiden vid norra polcirkeln? Då är detta något för dig!

!

Vi har lyckats samla några av världens ledande talare och utvecklare inom crowdsourcing
och området man idag benämner "Den Nya Ekonomin". Konferensen i mars fokuserar på
spetskunskap inom crowdsourcing och nya digitala verktyg. Teman kommer vara bland
annat framtidens arbete, nya trender, samverkan, grön teknik, energi, entreprenörsskap,
integration, kreativa näringar och crowdfunding.

!

Konferensen är den 15-16 mars i Luleå och 16-17 mars i Vuollerim med en fördjupning
under helgen 18-19 mars. Det är olika program alla dagar, du kan alltså under några
spännande dagar ta del av vad som händer i världen inom detta nya område.

!
Välkommen till #CSWArcticCircle17
!

För mer information och frågor kontakta
Evalena Skalstad
070-958 05 58

!

---------------------------------------------Lapland Vuollerim Welcomes You
Box 30
S-960 30 Vuollerim
+46 976 100 30
info@laplandvuollerim.se
www.laplandvuollerim.se

!
!
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!
Några exempel på crowdsourcing:
!

AirBnB, där vem som helst kan lägga upp ett rum för uthyrning på nätet och
vem som helst i världen kan gå in och hyra det. Ett alternativ till hotell. Sajten
har vuxit enormt de sista fem åren och har nu uthyrning i över 32 700 städer
världen över. Se www.airbnb.se

!

Smarta Kartan i Göteborg har samlat alla tjänster kring
delningsekonomi i en och samma app, för att göra tjänsterna mer tillgängliga
för människor. Tjänster som t.ex klädbibliotek, samåkningstjänster, hoffice
(jobba hemma ohs varandra) och Streetbank (dela och ge bort saker du inte
längre använder till någon annan) och Hygglo (uthyrning av prylar).
smartakartan.se

!

Egna företag och frilansing ökar i hela världen. I USA är den nu uppe i 34% av
arbetsmarknaden. På den största sajten Freelancer, lägger frilansare över
hela världen upp sin profil och matchas med uppdragsgivare dagligen.
www.freelancer.com

!

Rethink Resource har skapat en digital plattform för at förmedla återvinningsmaterial
Business to Business, B2B. Det som är skräp för dig kan vara råvara för
någon annan. www.rethink-resource.com

!

Att finansiera sitt projekt eller idé med hjälp av många människor som lånar ut
lite pengar var genom crowd funding växer stort. www.indiegogo.com är världens största
och www.kickstarter.com,men dent finns många andra och även plattformar som
specialiserar sig inom olika sakområden. Se exempelvis plattformar som www.kiva.org
startsomegood.com

!
!

Stora företag som t.ex LEGO använder nu metodiskt sina kunder, kundmassan,
som utvecklare av idéer för nya produkter. Ett sätt att möta kunderna och få ut
rätt produkter snabbare och effektivare.

