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TRIFORK
TRIFORK
- en IT-virksomhed
i vækst
- Leading Software
innovation
på vej ud i verden
Trifork har for nylig offentliggjort sin årsrapport for 2011 og ser
frem i mod et 2012 med yderligere vækst. Trifork er en virksomTrifork har for nylig offentliggjort sin årsrapport for 2010
hed, hvor vi tror på team-spirit, høj performance og teknologisk
og ser frem i mod et 2011 med yderligere vækst. Trifork
indsigt. Derfor vil vi gerne invitere investorer og partnere til et
er en virksomhed, hvor vi tror på team-spirit, høj perforeksklusivt arrangement, hvor der vil være mulighed for at høre
mance
og teknologisk indsigt. Derfor vil vi gerne invitere
sidste
nyt
fra Trifork og
få en oplevelse
af du
fart både
ved vindens
kraft.
dig til et eksklusivt
arrangement,
hvor
kan høre

PROGRAM
14:00-14:15 Præsentation af Trifork
PROGRAM
ved CEO Jørn Larsen

Præsentation af Trifork
CEO Jørn
Larsen
14:15-14:30ved
Triforks
vækst
og resultater

12:00 - 12:30

ved Computing
CFO Kristian Wulf-Andersen
Cloud
Kresten Krab Thorup, CTO, vil give en
14:45-15:00forklaring
Trifork MOBILE
på begrebet ”Cloud CompuvedogVP
Peter hvorledes
RørsgaardTrifork har
ting”
forklare
at investere
15:00-15:15valgt
Trifork
AGILE i området til gavn for
Trifork og vores kunder.

12:30 - 13:00

ved COO Søren Eskildsen

Frokost og briefing om eftermiddagens
15:15-15:30sejlads
Triforkved
CLOUD
America’s Cup sejlerne
ved
VP
Jesper
G. Carøe
Jes Gram og
Rasmus
Køstner

13:00 - 14:00

15:45-16:00
Extreme
40 - Challenge
14:00
- 16:00 Sejlads
på henholdsvis
RIB Tour
og extreme
40ved
katamaranen
Challenger”.
Jes Gram”Extreme
og Rasmus
Køstner
Grupper af 4-6 personer prøvesejler
16:00-18:00Extreme
Sejlads40,
i Extreme
40 katamaran
og grupperne
transporteres
Grupper
af 4-6 personer
til og
fra katamaranen
i RIB. prøvesejler

TILMELDING

Extreme 40, og transporteres til og
fra katamaranen i RIB.

sidste nyt fra Trifork, lære mere om megatrenden ”Cloud
Vi ser frem tilogen
med mulighed
Computing”
få spændende
en oplevelseeftermiddag
af fart ved vindens
kraft. for

Tilmelding kan ske på investor@trifork.com.
TILMELDING
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til
Tilmelding
kan
ske på Kløve
investor@trifork.com.
at ringe
til Mette
Buchardt
på telefon 8732 8787.

dialog og faglighed i en afslappet atmosfære.

Det anbefales at medbringe praktisk fodtøj og vindjakke.
blive fordelt i takt med at tilmeldingerne modtages.
Redningsveste og udstyr vil blive udleveret i forbindelse
Har du spørgsmål til arrangementet, er du velkommed sejladsen.

ONSDAG
DEN
18.22.
MA
J 2011
L. 12.00
TIRSDAG
DEN
MAJ
2012KKL.
14.00
Kongelig Dansk Yachtklub · Tuborg Havn · Tuborg Havnepark 15 · DK-2900 Hellerup
Kongelig Dansk Yachtklub - Tuborg Havn - Tuborg Havnepark 15 - DK-2900 Hellerup

Der er 35 pladser til arrangementet. Pladserne vil

men til at ringe til vores reception på tlf: 8732 8787.
Det anbefales at medbringe praktisk fodtøj og vindjakke.
Redningsveste
og udstyr
vil blive udleveret
Vi ser
frem
til en spændende
eftermiddag
med i
forbindelse
med
sejladsen.
mulighed for dialog og faglighed i en afslappet

atmosfære.

