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Eberhard avlyser grunnet sykdom
Teslamedgründer Martin Eberhard (55) må dessverre avlyse sitt foredrag under Technoport 2016
fordi han skal gjennom en operasjon. Det jobbes for fullt med å ﬁnne en erstatter til
konferansen som arrangeres i Trondheim 1.-3. mars.
– Operasjoner og sykdom er dessverre slikt som kan oppstå. Vi ønsker Eberhard riktig god bedring
og håper han kommer seg raskt. Vi hadde selvfølgelig gledet oss til å høre hans historie, men
kanskje får vi anledning til det en annen gang. Heldigvis består programmet vårt fremdeles av
mange svært dyktige foredragsholdere, sier daglig leder Gøril Forbord i Technoport.
Det er ventet at en erstatter vil være klar innen kort tid.
For mer informasjon om Technoport:
Gøril Forbord
goril@technoport.no / +47 481 80 840

Om Technoport 2016 – Crack the Code
Technoport 2016 – Crack the Code – går av stabelen i Trondheim fra 2. til 3. mars. Her møtes
oppstartsbedrifter, forskere, investorer, studenter, folk fra etablert næringsliv og oﬀentlig
sektor for å skape nye ideer og nytt næringsliv. På programmet står folkeﬁnansieringsfest,
pitchekonkurranse, praktisk rettede workshoper og inspirerende og lærerike foredrag fra
internasjonale storheter som: Hyperloop-direktør Dirk Ahlborn, SINTEFs nye konsernsjef
Alexandra Bech Gjørv, General for den internasjonale makerbevegelsen, Dahle Dougerty og
NTNUs design thinking-guru Martin Steinert."
Om Technoport-konferansen
Technoport-konferansen er en årlig internasjonal konferanse om innovasjon,
entreprenørskap og kommersialisering. Målsetningen med konferansen er å akselerere
utviklingen av framtidens teknologibedrifter ved å skape en møteplass for akademia,
næringslivet og oﬀentlig sektor. I 2014 var tema for konferansen delingsøkonomi og
folkeﬁnansiering. I 2015 satte vi fokus på gründermentatlitet og i 2016 setter vi fokus på
hvordan vi kan knekke innovasjonskoden. www.technoport.no.
Om medlemsforeningen Technoport
Technoport er en medlemsforening som jobber for å styrke kulturen for innovasjon,
entreprenørskap og kommersialisering av teknologi. Vi utvikler og arrangerer ulike
møteplasser for studenter, forskere, etablert næringsliv og oppstartbedrifter. Våre
medlemmer og samarbeidspartnere er NTNU, SINTEF, Statoil, Trondheim Kommune,
Sparebank1 SMN, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og
Enova. www.technoport.no."

