
LTU ınnovation
ett samarrangemang av:

IDÉDAGEN 
SKELLEFTEÅ 5 MAJ
Välkommen och lyssna på inspirerande  
föreläsningar av intressanta föreläsare och 
delta i roliga aktiviteter.

David Eriksson
Efter sin examen började David som 
anställd på en reklambyrå men efter ett 
tag ville David göra mer, någonting annat. 
Han blev delägare i North Kingdom och 
idag är han VD på företaget som har kun-
der som Adidas, Vodafone och Coca-Cola. 

Hjalmar Hägglund
Att själv kunna bestämma 
över sitt jobb, bestämma 
vad man ska jobba med och 
när jobbet ska göras var 
ledorden till att Hjalmar 
efter sin examen inte ens 
hade en tanke på att bli 
anställd utan istället star-
tade företaget Punc, som 
jobbar med webbdesign och 
marknadsföring.

Peter Viksten
Har sin bakgrund som reklamkreatör i 
London och Amsterdam. Bland tidigare 
uppdragsgivare finns bland andra Nike 
och Coca-Cola. Idag driver han en byrån 
Två hundra som har både lokala, natio-
nella och internationella kunder.

Ronny Tedestedt
Affärscoachar studenter och 
arrangerar inspirationsföreläs-
ningar på sitt arbete på Idéhuset 
Skellefteå vid Luleå tekniska 
universitet.

Maria Olofsson
Arbetar som affärscoach för  
forskare och studenter på 
Uminova Innovation vid Umeå 
Univerisitet. Mia Oldenburg

Med en bakgrund inom  
media- och webb- 
branschen i Stockholm, 
och numera också egen- 
företagare, arbetar 
Mia som projektledare 
på LTU Karriär med att 
underlätta kontakter 
mellan studenter och 
näringslivet och med att 
hjälpa studenter med 
karriärplanering oavsett 
om det är som blivande 
egenföretagare eller som 
anställd.

Program
Plats: Arenan

10.00-11.30 Minimässa med fokus på företagande och karriär 
 Kom och prata med representanter från företagens vänner, t.ex.  

Nyföretagarcentrum, LTU Karriär, Connect Norr mfl.

11.30-11.45 Uppstart
 Idédagens arrangörer, Ronny Tedestedt från LTU Innovation och 

Maria Olofsson från Uminova Innovation hälsar alla välkomna och 
presenterar resten av dagen. 

11.45-13.30 Kreativ lunchworkshop med Peter Viksten från byrån Två hundra 
 (gratis lunchmacka vid anmälan) 
 Brist på idéer? I denna workshop får du tips om hur kreativiteten 

kan tränas upp och vilka metoder som kan hjälpa till när kreativi- 
teten tryter. (Anmälan sker med namn och vilken utbildning du 
pluggar till idehusetskelleftea@ltu.se senast den 3/5.)

13.30-14.30 Från punk till globala varumärken
 Kom och delta i en dialog om olika vägar in i företagande med  

David Eriksson från North Kingdom och Hjalmar Hägglund från 
Punc. Moderator: Ronny Tedestedt 

14.30-16.00 Karriärplanering - 10 snabba tips
 Mia Oldenburg från LTU Karriär berättar om hur du på ett snabbt 

sätt kan planera din karriär och undvika de vanligaste fällorna.


