INDBYDELSE TIL CAREWARE 2014
Vil du være en del af den eneste velfærdsteknologi-konference, hvor
du får det hele?
Så skynd dig at melde dig til CareWare 2014
på: www.carewareweb.dk (obs. begrænset plads)
CareWare 2014 er fremtidens konference, hvor de først tilmeldte får
mulighed for at komme på en eksklusiv rejse, bogstaveligt talt, gennem sundhedssystemet.
Med udgangspunkt i omkring 80 udstillere sætter CareWare 2014 særligt fokus på forløb og sektorovergange, udfordringer og løsninger inden for både de kommunale og regionale ansvarsområder. Og selvfølgelig
ikke mindst på teknologi.
CareWare afholdes den 9.-10. april på MarselisborgCentret i Aarhus. Du får 2 dage for kun 2.500 kr.
Som deltager på CareWare 2014 kommer du helt tæt på de nyeste og mest innovative teknologiske løsninger til social- og sundhedssektoren, præsenteret i en realistisk kontekst.
CareWare 2014 er ikke en traditionel konference, men et todages arrangement i Aarhus, hvor deltagerne
gennem en række workshops, studiebesøg og en rejse gennem sundhedssystemet bliver præsenteret for
en lang række af de mest spændende og innovative teknologiske produkter og løsninger på markedet. Deltagerne bliver desuden præsenteret for et udvalg af morgendagens teknologiske løsninger på et særligt
innovationsområde.
Vi har længe hørt om loftlifte og toiletter med skylle- og tørrefunktion, og mange kommuner er allerede i
fuld gang med at implementere disse løsninger. Men hvad er det næste? CareWare sætter producenter,
leverandører og iværksættere i centrum, og lader dem præsentere deres produkter. Og så bruger vi hinanden til at reflektere og vurdere, hvad der passer bedst ind i vores egen dagligdag.
Vi byder også på et helt unikt netværksmiddagsarrangement på ARoS den 9. april om aftenen.
Se program og oversigt over workshops og studiebesøg på www.carewareweb.dk
Målgruppe
CareWare 2014 henvender sig til beslutningstagere, fagfolk, virksomheder, iværksættere, videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der interesserer sig for innovative løsninger indenfor det sundheds- og
velfærdsteknologiske område.
Tilmelding på www.carewareweb.dk
CareWare 2014 afholdes af Aarhus Kommune og Region Midtjylland i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Teknologi i Praksis og konsulenthuset Sussi Bianco.
CareWare har været afholdt siden 2010 og er med til at styrke samarbejdet mellem virksomheder, viden-,
forsknings-, og uddannelsesinstitutioner, og kommunale og regionale myndigheder og institutioner i hele
landet.

