Digitalisering och andra viktiga
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Omvärlden blir alltmer komplex och utmanande, med snabba kast, och ständigt
nya aspekter som man behöver ta hänsyn till även som senior, för att kunna
fatta bra vardagsbeslut och trivas i sin verklighet.
En stor utmaning men också möjlighet är digitaliseringen. Nya tekniska
lösningar introduceras i rask takt på snart sagt alla livets områden. Ett gott råd
är att vara nyfiken men också sunt kritisk och sparsmakad. Därför behöver du
ta reda på mer om allt från artificiell intelligens och algoritmer till drönare, 3D,
5G och virtuell verklighet.
Andra omvärldsfaktorer som globalisering, urbanisering, hållbar utveckling och
värderingsförändringar kan också påverka vår vardag som seniorer. En enkel
omvärldsanalys hjälper dig att se vad som händer och vad det kan innebära för
dig och de dina.
Ur innehållet:
 Omvärldsanalys – ett sätt att ta reda på vilken framtid som väntar runt
hörnet
 Omvärldskartan vintern 2020 - vilka är de viktigaste omvärldssignalerna
för mig som senior?
 Digitaliseringens olika pusselbitar – vad behöver jag veta som senior?
 En dag i det smarta hemmet eller den smarta äldrevården – hur ser den
ut?
 Klimatförändringen och hållbar utveckling påverkar allt
 Andra intressanta omvärldssignaler ur ett seniorperspektiv
 Vi seniorer och omvärlden - några avslutande reflektioner
Bengt Wahlström är fil lic., civilekonom och en av de ledande experterna inom omvärldsanalys och
framtidsstrategi. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och andra länder.
Hans senaste bok heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”. Bengt är en mycket anlitad
rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor i både Sverige och Finland. Han
medverkar även regelbundet som skribent i Hufvudstadsbladet.
Läs mer på hans hemsida www.trender.net

ARRANGÖR:
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Alla anmälningar via webbsidan
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