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Hvordan sikrer vi danskerne endnu bedre bredbånd og endnu mere mobil
dækning? Det er temaet for Danmarks største konference på teleområdet – 
Tele 2014 – der i år sætter fokus på, hvad der skal til for at fremme investerin
ger i digital infrastruktur. 

Hør, hvorfor bredbånd og mobil er essentielle værktøjer for vækst og velfærd  
– lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt. 

Hør også hvad regeringens visioner er for området og hvad Folketingets partier vil 
med telepolitikken. 

Og hør teletopcheferne give hvert deres bud på, hvad der skal til for at fremme ud-
rulningen af bredbånd og mobilteknologi. 

Det bliver en dag med masser af dialog, debat og netværk. 

Vær også med, når vi fejrer vinderne af Den danske Telepris. 

Målgruppen for konferencen er alle, der interesserer sig for, hvad der driver inter-
nettet og for den teleteknologi, der ligger bag. Virksomheder, myndigheder, inte-
resseorganisationer og andre interessenter er alle velkomne!

Parkeringsforhold
Der henvises til parkeringshuset under  
Industriens Hus.

Tilmelding
Tilmeld dig her 

Tilmelding er bindende efter  
fredag den 14. marts 2014.

Du kan kontakte Lone Kristoffersen på  
LNN@di.dk eller 3377 3347 for spørgsmål.

Deltagergebyr
Pris: 1.500 kr. 
Studerende: 300 kr.

Der fremsendes en faktura.

Tilmeldingsfrist
Senest 14. marts 2014. 

– bedre bredbånd og mere mobil
TELE2014

Henrik Sass-Larsen Sophie Hæstorp AndersenCarsten Dilling Niels Duedahl Stig Myken

Mød blandt andet:

Og mange flere ...

https://engage.di.dk/cgi-bin/qwebcorporate.cgi?idx=2GKA5G


08.30 Registrering og morgenkaffe – sponsoreret af Telia

09.00 Velkommen og intro til dagens tema

SeSSion 1: Det europæiske perspektiv på digital infrastruktur
I takt med, at verden bevæger sig mod en internetdreven økonomi bliver bredbånd 
og mobildækning i stadig højere grad set som en kilde til smart og vedholdende 
vækst. Kommissionen har lanceret et initiativ til at fremme et indre telemarked, 
men er det den bedste måde at sikre investeringer i digital infrastruktur? 

09.15 How to build a Connected Continent – the view from Brussels
 Pearse O’Donohue, Deputy Head of Cabinet, European Commission

09.45  Will changes to EU regulation help stimulate investments in  
increasing coverage of Denmark ?

 James Allan, partner, Analysis Mason 

10.15 Kaffepause og netværk – sponsoreret af Telenor 

SeSSion 2: Bredbånd og mobildækning – lokalt, regionalt og nationalt
Teknologien spiller en stadig større rolle i alle dele i samfundet. Hurtigt bredbånd 
og god mobildækning er væsentligt for, at danskerne kan starte virksomhed, ar-
bejde hjemmefra, og anvende digitale velfærdsløsninger i alle dele af landet. Hvad 
gør man fra politisk hold for at understøtte udviklingen, så vi får alle områder i lan-
det med? 

10.40 Hvad betyder bredbånd og mobildækning for en moderne region?
 Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), Region Hovedstaden 

11.00 Hvad betyder bredbånd og mobildækning for vækst og velfærd lokalt?
 Borgmester Thomas Adelskov (S), Odsherred Kommune 

11.20 Vækst og digital infrastruktur 
	 Jørgen	Bardenfleth,	formand,	vækstteam	for	IKT	og	digital	vækst

11.40 Regeringens vision for digital vækst
 Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass-Larsen (S)
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SeSSion 3: Teleprisen 
For tredje år i træk uddeler Teleteknisk selskab den danske telepris i to kategorier: 
virksomhedsprisen og studerendeprisen. Hvem skal hædres for en særlig indsats 
for telekommunikation i Danmark? 

12.00 Teleprisen uddeles
  Virksomhedsprisen og studerendeprisen uddeles af Jan Bøgh og  

Thomas Hagendahl, Teleteknisk selskab.  
Hver af priserne er på kr. 15.000,- 

12.30 Frokost og netværk – sponsoreret af TDC

SeSSion 4: Teleduellen
Konkurrencen på det danske telemarked er hård og ubarmhjertig. Hør en sjælden 
debat mellem en trio af de absolutte topchefer i den danske telebranche. Hvor me-
get samler og hvor meget skiller topcheferne? Hvad er kravene til fremtiden og hvad 
er ønskerne til politikerne?

13.30 Debat mellem topcheferne 
  Debat mellem adm. direktør Carsten Dilling, TDC, adm. direktør Niels Duedahl, 

SE og adm. direktør Stig Myken, Concepy. 

SeSSion 5: Telepolitikken set fra Christiansborg 
Hvad er ordførernes ønsker for den digitale økonomi? Hvilke politiske værktøjer 
skal i brug for at sikre, at Danmark fortsat er et digitalt foregangsland? Og er tiden 
kommet til et nyt teleforlig? 

14.30 Politisk debat 
  Ved telepolitiske ordførere Karin Gaardsted (S), Jeppe Mikkelsen (RV),  

Brian Mikkelsen (K), Mette Bock (LA), Dennis Flydtkjær (DF),  
Torsten Schack Pedersen (V), Stine Brix (EL)

15.30 Afrunding og netværk – sponsoreret af SE
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