
SMART CITIES 
NEW YORK  

7. - 10. maj 2018 

Tag med CLEAN og de nordiske partnere 
fra Finland, Sverige og Norge på 
netværkstur til Smart Cities Expo i New 
York med fokus på netværk, matchmaking 
og ny inspiration.

Pris: 5.000 DKK ekskl. moms
- inkluderer entré til Expo samt fuldt program fra mandag - onsdag. 

OBS: Fly, forplejning, overnatning og transport er for egen regning, 
men CLEAN vil komme med forslag til hotel mm. 

For deltagelse kontakt Projektleder, Sophia Grane R. Schroeder, CLEAN, 
inden d. 1. april. Tilmelding kan ske frem til d. 1. maj.

M: SGS@cleancluster.dk | T: +45 3014 3059

Vær en del af de 

nordiske workshops 

i New York! Kontakt 

Sophia Schroeder 

inden 1. april 



Workshop – ”Clean and Intelligent Urban Mobility”:  
Norden er vært for en workshop om, hvordan mobilitet kan være med til at sikre ren luft i 
byerne. Workshoppen er en del af det officielle progam på Smart Cities New York og vil være 
åben for alle besøgende. Temaet er højst relevant, idet høje mængder af CO2 udledes i luften 
i de fleste byer som følge af trafikpropper. Formålet med denne workshop er derfor at skabe 
opmærksomhed omkring behovet for bedre mobilitet i byerne for at sikre bedre luft. Norden 
har nogle af de bedste løsninger indenfor lav CO2-udledning, og disse løsninger skal vi dele 
og gøre resten af verden opmærksom på.  

Nordisk mødeplads på Expo’en: 
I samarbejde med vores nordiske 
samarbejdspartnere og Nordic Innovation 
vil der være en lille, fremtrædende 
mødeplads på Expo’en under Nordic 
Innovations Program ”Nordic City Solutions 
Platform”. Som deltager på turen får du 
adgang til Expo og kongres, og du har fri 
adgang til mødepladsen, hvor du kan holde 
møder, arbejde eller få en kop kaffe.

Matchmøder:  
Vi gør meget ud af, at danske virksomheder 
får de bedste forudsætninger for at komme 
tættere på det amerikanske marked med 
deres produkter. Du kan derfor møde 
amerikanske interessenter og danske 
virksomheder, som allerede er etableret på 
markedet mhp. samarbejde. Vi arrangerer 
en række spændende møder i løbet af d. 7. 
maj, som du kan være en del af.

Workshop – ”Smart and Sustainable Buildings”:  
Endnu engang er Norden vært for en spændende workshop, som skal bringe opmærksomhed 
til nordiske løsninger - denne gang inden for smarte bygninger. Smarte og bæredygtige 
bygninger kræver mere end bare at være energieffektive, smarte kontrolsystemer og god 
sikkerhed. Som mennesker bruger vi store dele af vores liv i bygninger så som skoler, kontorer 
etc., og derfor er vi afhængige af, at indeklimaet fungerer optimalt, da det har høj påvirkning 
på vores sundhed, koncentration og effektivitet. Til denne workshop vil vi derfor diskutere 
”The Nordic Approach” til denne type løsninger med fokus på systemløsninger, design og 
teknologi.

NORDISK PROGRAM

Nordisk netværk:  
Deltag i receptioner fra mandag 
til onsdag og få muligheden for at 
mødes og mingle med nordiske og 
amerikanske virksomheder, byer og 
SMV’er. Receptionerne vil være forskellige 
steder på Manhattan, én vil være på 
Smart Cities New York og byder på korte 
præsentationer, lancering, lidt mad og 
drikke, og ikke mindst god stemning. 

Side-events:  
Ud over at kunne deltage i netværk, 
nordiske workshops, receptioner og møder, 
vil du også have mulighed for at deltage i 
tematiske side-events: Danish Cleantech 
Hub arrangerer en event omkring ”Cirkulær 
Økonomi” samt co-hoster en workshop om 
intelligente vandløsninger - og det danske 
konsulat i New York arrangerer en event 
omkring FN’s Verdensmål ”Sustainable 
Development Goals”.


