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Velkommen til Møteforum

– vi starter 09:00

Praktisk informasjon:

Din mikrofon og kamera vil være avslått 

under innledningsforedragene

Spørsmål kan stilles fortløpende via chat 

funksjonen til høyre

Spørsmål blir besvart av foredragsholdere 

etter hvert foredrag







Our Services

Network

Competence

Projects and Working Groups

Pre-project funding

Business Development Programmes

Events

Marketing and promotion



Facilitating Innovation

Provide financial and professional support to 

establish externally funded RDI projects

Secured more than 1.75 billion NOK in external 

funded RDI projects

Autonomi

Power
- Low carbon

- Renewable

Sharing and

Circular economy
Autonomi



Competence Hub

Competence Hub is a joint digital platform for 
sharing of employees across cluster companies 
at cost price.

Lets you share employees with other companies 
in low-activity periods. 

Lets you borrow employees from other 
companies in high-activity periods.

A pool of designers, engineers and developers

To join, contact:

erik@shairskills.no
jorgen@shairskills.no

Collaboration between ShAIRskills and GCE Ocean Technology.

https://hub.shairskills.no/hub/gceocean
mailto:erik@shairskills.no
mailto:jorgen@shairskills.no


….access to all the awesome workshops and events, 
as well as the opportunity to meet the other cluster 

members, not to mention the cluster employees 
who work hard to assist us in reaching our goals!” 

Dmitri Gorski

CTO Heavelock – On question about what they value most about the membership



Abonner på vårt nyhetsbrev

Ukentlig nyhetsbrev

Invitasjoner til alle våre arrangementer

Invitasjoner inn i relevante klyngeprosjekter

Bidra med egne nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev

https://www.gceocean.no/news/newsletter/


Kommende arrangement



Agenda

09:00 Innledning, Jon Hellevang, GCE Ocean Technology

09:10 Ny teknologi - Utfordringer og strategiske prioriteringer, Kristin Moe Elgsaas, 

Technology Manager, Aker BP

09:35 Nye forretningsmuligheter på tvers av bransjer, Terje Weisser, Manager 

Subsurface Imaging, CGG

09:55 Introduksjon til «speed-dating», Jon Hellevang

10:00 Pause

10:08 «Speed dating» – Fire en-til en møter (12 minutter hver + 1 minutt pause)

10:59 Pause

11:09 «Speed dating» – Fire en-til en møter (12 minutter hver + 1 minutt pause)

12:00 Slutt



Introduksjon til «speed-dating»



1-1 møter – Noen tips

1. Kort introduksjon: Navn, selskap og din rolle/stilling i selskapet

2. Kort om selskapets produkter/tjenester (store, kjente selskaper trenger ikke bruke tid på dette)

3. Hva er felles interesser/relasjon – områder for samarbeid?
Kunde-leverandørforhold

Distributør / agentur

Leveransesamarbeid / partnerskap

Innovasjons- / forskningssamarbeid

Andre former for samarbeid

4. Veien videre – Avtale eventuelt nytt møte / utveksle kontaktinformasjon

Det er ikke sikkert du / den du møter er rett person for videre dialog 

Prøv da å sette hverandre i kontakt med rette person/avdeling

17



Evaluering

Du vil motta en deltakerevaluering etter 

Møteforum

Tilsvarende skjema blir sendt om ca. 6 

måneder for å se om møtene har gitt noen 

varige effekt

Rapporter gjerne suksesshistorier i etterkant 

av møtet som vi kan dele på gceocean.no
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Follow us on

Jon O. Hellevang

R&D MANAGER

jon.hellevang@gceocean.no

+47 988 488 28


