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       INVITASJON TIL HIGH NORTH DIALOGUE 2020 

High North Dialogue 2020 – Registrer deg nå og få rabatt 

Den 18.-19. mars 2020 arrangerer Nordområdesenteret den årlige konferansen High North Dialogue. 

Her møtes representanter fra næringsliv, akademia, organisasjonsliv og offentlig sektor for å diskutere 

aktuelle problemstillinger knyttet til næringsutvikling i nordområdene. Konferansen finner sted på 

Scandic Havet i Bodø. 

Temaet for High North Dialogue 2020 er Business in The Arctic. Konferansen tar særlig opp tema som 

framtidsscenario i nordområdene, klima, geoøkonomi, folk og matproduksjon. 

Programmet er fullt av spennende innledere og konferansen har tradisjonen tro et ambassadørpanel 

som drøfter mulighetene i nordområdene, hvor de nordiske ambassadørene deltar. Noen av de fremste 

internasjonale forskerne på nordområdene er også til stede. 

High North Dialogue har utviklet seg til et unikt møtested for master- og doktorgradsstudenter fra 

Norge, Russland, Kina og mange andre land, samt fra næringsliv, politikere, forskere med interesser i 

Arktis. High North Dialogue er en blitt et spennende møtested mellom de som har ansvar i dag og 

framtidens ledere i nordområdene. 

For femte år på rad deles High North Hero-prisen ut. Prisen er en utmerkelse som gis til en person eller 

organisasjon som har bidratt til å fremheve viktighetene av nordområdene. Vi ønsker gjerne 

nominasjoner av gode kandidater. For tredje gang deles også prisen High North Young Entrepreneurs ut. 

Prisen er på 50 000 kroner og gis til en ung entreprenør i nord basert på presentasjoner av prosjekter. Vi 

mottar gjerne tips om kandidater til begge prisene. 

I tillegg til konferansen har du mulighet til å melde deg på en rekke spennende breakout sessions 

gjennom hele High North Dialogue-uka. Du er også velkommen til å arrangere eget arrangement. 

Vi håper du har anledning til å delta, og spre gjerne informasjon om denne spennende konferansen til 

andre hos deg og i ditt nettverk. 

OBS! Early Bird-pris fram til 31. januar. 

Program, påmelding og informasjon finner du på www.highnorthdialogue.no 

Trenger du mer informasjon så ta kontakt. 
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