
Få hjælp og tilskud til at sikre og styrke din virksomhed

Gratis gå-hjem møde:

Oplev hvilke tilskud, hvilken hjælp og hvilke overvejelser du skal gøre, forklaret og fortalt af eksperter på 
hvert sit kompetence felt. 

Alle eksperterne vil du også få mulighed for at tale med før og efter selve arrangementet.

Digital mærkningsordning for it-sikkerhed og 
ansvarlig anvendelse af data. 
Industriens Fond står bag i samarbejde med 
Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark og 
Forbrugerrådet Tænk. D-mærket støttes af 
Erhvervsstyrelsen og er en uafhængig privat 
organisation. 

Læs mere på https://d-maerket.dk/

Mikael Jensen, Direktør i D-mærket 
D-mærket er en mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig anvendelse af data. Mikael er 
uddannet cand.merc. fra Aarhus Universitet og har mange års erfaring fra digitale start-ups og før det 
fra strategiske, taktiske og operationelle roller i TDC koncernen.

Leif Jensen, Nordisk direktør for ESET
Anerkendt IT-sikkerhedsekspert, som hyppigt brugtes som ekspert i pressen, herunder i TV2s business 
panel, samt udgiver af podcastet Cyber Vejret . Kommerciel direktør med passion for at udvikle 
mennesker og forretning, og med dybdegående erfaring inden for cybersikkerhed og kanalsalg.

Pia Schildknecht Taylor, Erhvervkonsulent hos Business Horsens
Pia er erfaren konsulent og projektleder indenfor virksomhedsprogrammer inkl. SMV:Digital samt 
internationale projekter. Mange årig iværksætter vedr. design thinking og digitalisering. Ekspert i grøn 
omstilling. Næstformand i Industri Museets bestyrelse samt bestyrelsesmedlem i Female Horsens.

Tim Haarbo, Direktør for Business Horsens
BusinessHorsens fremmer innovation og vækst hos medlemsvirksomheder, samt forbedrer 
rammevilkår og erhvervsudvikling. Der tilbydes også ydelser der fremmer innovation og vækst hos 
den enkelte medlemsvirksomhed gennem kyndig rådgivning

Per Ulrik Nielsen, Direktør i Sure’it - medlem af CoworkIt netværket

Per har arbejdet med datasikkerhed det meste af sit arbejdsliv. Fra Forsvaret til det private 
erhvervsliv. Selvstændig IT-rådgiver siden 2002 og i dag er partner i sure’it ApS. Leverer uvildig og 
helhedsorienteret IT-rådgivning og strategisk udvikling af IT.

Claus E. Due, Forretningsarkitekt – konsulent for CoworkIt

Erfaren i at løfte og lede IT-selskaber og virksomheder på digitale rejser. Uddannet Datanom og 
Business Architect, og som hjulpet mere end 100 virksomheder de seneste 25 år. 

Vi forløser din virksomheds potentiale gennem 
professionelle IT-løsninger,
Vi er Danmarks største netværk af lokale og 
uafhængige IT-leverandører.
35 IT-selskaber fordelt i hele Danmark, med 220 
medarbejdere som leverer løfter og sikre IT til 
7.000 virksomheder i Danmark.

Læs mere på https://coworkit.dk/

TILMELD DIG HER:
https://event.coworkit.dk/seminar-om-it-sikkerhed
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