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Tilmeld dig HER

DET NYE LANDSKAB
I TELEBRANCHEN
Telebranchen befinder sig i en opbrudstid. Selskaber fusionerer og opsplitter forretningsenheder, samtidig med at nye ejere og aktører gør deres indtog i branchen. De
er tørstige efter nye markeder, både geografisk og forretningsmæssigt, og adgang til
hinandens infrastruktur. Udviklingen drives bl.a. af hård konkurrence og ny kapital fra
pensionsselskaber og infrastrukturfonde, der har fået øjnene op for teleinfrastruktur.
Telesektoren er samtidig på vej mod en ny betydning og opmærksomhed fra omverdenen. En moderne digital infrastruktur er forudsætning for samfundets digitale
transformation og økonomisk vækst. Telesektoren er endda kommet i klemme i
storpolitikken og udfordres samtidig af techgiganterne, der leverer tjenester på teleselskabernes infrastruktur og spiser deres kerneforretning.
Hvad betyder det nye landskab i telebranchen for de danske forbrugere og virksomheder? Gavner det konkurrencen? Vil der blive tilført kapital til yderligere investeringer i 5G og fibernet? Er vi på vej mod en opdeling mellem infrastrukturejere og
operatører? Ser vi konturerne af et infrastrukturduopol? Er telebranchen gearet til at
understøtte og drive den digitale transformation af samfundet?
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Vi byder op til diskussion med branchens hovedaktører og spørger dem om tilstanden, udviklingen, tendenser og udfordringer på markedet.
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PROGRAM
08.30

Morgenkaffe (sponsoreret af Telenor)

09.00

Velkomst
Jakob Ullegård, markedsdirektør Dansk Erhverv

09.05

The European Agenda on Telecom and the Digital Economy
Jeremy Godfrey, Chairman 2019 of BEREC

09.40

Hvad siger regulator? Hvordan er konkurrencesituationen på markedet?
Torsten Andersen, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen

10.00

Hvad siger regulator? Hvad er tilstanden, tendenserne og udfordringerne?
Janni Torp Kjærgaard, vicedirektør i Energistyrelsen

10.20

Kaffe og forfriskninger (sponsoreret af TDC)

TEL TALKS – Markedets aktører

– Hvad er teledirektørernes vurdering af situationen på markedet? Hvad er tendenserne?
– Hvad er der af udfordringer? Hvad er strategien?
10.40

Det nye TDC – hvor vil vi hen?
Lasse Pilgaard, koncerndirektør/CFO

10.55

Telenor – sådan skaber vi digital sammenhæng
Jesper Hansen, adm. direktør

11.10

Norlys – En ny spiller på markedet
Niels Duedahl, adm. direktør

11.25

GlobalConnect – Behovet for at mindske kompleksitet
Martin Lippert, adm. direktør

11.45

Oplæg fra minister for klima-, energi- og forsyning Dan Jørgensen

11.55

Årets telepris (5G-prisen)
Uddeles af Janni Torp Kjærgaard, Vicedirektør i Energistyrelsen og Michael Jensen, formand for IDA Connect
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12.15

Frokost
Kaffe (sponsoreret af Norlys)

TEL TALKS – Markedets aktører (fortsat)
13.00

Fastspeed – Er der plads på markedet?
Jens Raith, adm. direktør

Digital infrastruktur der skaber innovation og udvikling
13.15

Hvordan kan IoT og 5G skabe værdi i praksis for forbrugerne og for samfundet?
Lars Nielsen, Ericsson

Hvad siger forbrugerne?
13.30

Forbrugerrådet: Har forbrugerne glæde af konkurrencen? Leverer markedet det, der efterspørges?
Vagn Jelsøe, vicedirektør

Mød de nye teleordførere
13.45

Panel af teleordførere
En snak om telemarkedet, visionerne og indholdet af teleforliget
Kasper Roug (S)
Dennis Flydtkjær (DF)
Christoffer Aagaard Melson (V)
Mona Juul (KF)

14.30

Afrunding
Christian Hannibal, digitaliseringspolitisk chef, Dansk Industri
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Herefter netværk og forfriskninger (sponsoreret af Telia)

