
Gründerstatus i 
Drammen 
Kirsti Kierulf, daglig 
leder Caretech

Hva skal til for at Drammen lykkes som gründerbyen -  
Drammen 2020 

Forfatter Nicolai Strøm Olsen har skrevet boken Konkurransekraft i 
Europa. Han har intervjuet gründere i Europa og hvordan drømmene har 
drevet de til å nå sine mål og hvilken rolle byen de bor i gjør en forskjell. 
Nicolai gjør sine refleksjoner om hva Drammen kan gjøre for at flere 
drømmere bestemmer seg for å satse her.

Monica Paulsen 

– hvorfor takket 
jeg ja til å være 
nestleder i  
Negotia.

Caroline Heyerdahl 

Jobber daglig med 
drømmen om å vi-
dereutvikle C såpe 
som en trygg serie 
rengjøring og såper 
uten unødvendige 
kjemikalier.

Fredrik Haaning

Bystyrerepresentant for 
Høyre i Drammen. Komiteled-
er kultur, idrett og byliv.

Nicolai Strøm Olsen

Forfatter av Konkurransekraft i 
Europa og daglig leder i  
KUNSTforum

Kirsti Kierulf

Daglig leder Caretech

Gratis bok til de første 100  

Arrangementet er gratis

Påmelding til Næringsforeningen  

i Drammensregionen

    INSPIRASJONSFROKOST
om kvinnelig entreprenørskap
Union Scene, Drammen 
8. mars 2017   
kl 8.30 - 10.00 En gründer er en person som lever drømmen hver dag

Dag Torp Syvertsen

Styreleder Byen Vår 
Drammen AS. 

Noen smakebiter fra personer du vil møte eller 
tema du vil oppleve:I 1894 stifter Betzy Kjeldsberg Drammens Kvindelige Handel-

standsforening, og ble dens første leder. Her i Drammen har 
vi altså inspirasjon fra kvinnelig gründerskap som vi ønsker 
å bringe videre til små og store med en drøm om entre-
prenørskap i magen. 

Betzys drøm lever nå videre i Byen vår Drammen. Derfor har 
vi invitert Dag Torp Syvertsen for å høre hvordan de forvalter 
arven etter Betzy på en dag som dette.

Hvordan ligger vi an i  
regionen? 
Vi presenterer en liten status på 
kvinnelige gründere og entre-
prenører i regionen. Er vi foran 
eller etter Norge eller OECD?

I ekte Skavlan format har vi en rekke gjester på scenen som vi har bedt dele sine drømmer med deg:

Vi har satt sammen det programmet vi ønsker å oppleve den 8 mars. Vi håper å inspirere deg til å være med 
på en frokost fylt med energi, glede og tro på at vi alle kan følge våre drømmer.  Vi gleder oss til å se deg! Arr.
komiteen:  Kirsti Kierulf, Inger Anne Vik, Tone Sørensen, Tina Wågønes, Janne Dugstad og Marit Holand. 

Tone Sinding Steinsvik

Startet sammen med 
mannen Blaafavevær-
ket  og gjorde det 
verdensberømt. Hva 
skulle til for å lykkes 
som hun har gjort og 
hva tenker hun om 
fremtiden. 

http://nfdr.no/aktiviteter/inspirasjonsfrokost-om-kvinnelige-entreprenorskap
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