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Bjørn Lomborg: Forfatteren av ”The Skeptical Environmentalist”
Bjørn Lomborg er den kontroversielle forskeren som skrev den
oppsiktsvekkende boken "The Skeptical Environmentalist", hvor han hevder att
mange av miljøbevegelsens bekymringer vedrørende miljøet og den globale
oppvarmingen er feilaktige. I denne boken hevder han at att mange av
miljøbevegelsens bekymringer vedrørende miljøet og den globale oppvarmingen
er feilaktige. Det førte til en storm av opprørte protester og Bjørn ble blant annet
anklaget for vitenskapelig uhederlighet. Etter flere utredninger ble han renvasket
for anklagene, men mange av kritikerne hans står fast ved kritikken.
For mer informasjon om Bjørn Lomborg - klikk her

Desmond Tutu: En av verdens mest inspirerende nålevende keynote-talere!
Etter Sør-Afrikas første valg for alle borgere i 1994, utnevnte den nylig valgte
presidenten Mandela erkebiskop Tutu, til å lede kommisjonen for fred og
forsoning som skulle utrede bruddene på menneskerettighetene de siste 34
årene. Erkebiskopen oppfordret som alltid til tilgivelse og samarbeid, istedenfor
å hevne tidligere urett. I 1996 gikk han av som erkebiskop i Cape Town og ble
deretter kalt erkebiskop Emeritus. I to år var han gjesteprofessor i teologi ved
Emory University i Atlanta i Georgia. Utgitte samlinger av talene hans, prekener
og andre tekster inkluderer "Crying in the Wilderness", "Hope and Suffering" og
"The Rainbow People of God".
For mer informasjon om Desmond Tutu - klikk her

Joseph Stiglitz: Medvinner av Nobelprisen i økonomi i 2001
Joseph Stiglitz var med på å skape en ny type økonomer, "The Economics of
Information", som utforsket konsekvensene av asymmetrisk informasjon og var
pionerer for avgjørende konsepter som ugunstig seleksjon (adverse selection)
og moralsk risiko (moral hazard), som nå har blitt standard verktøy, ikke bare for
teoretikere, men også for politiske analytikere. Han har kommet med viktige
bidrag innen mange felt, fra makroøkonomi og pengeteori, utviklingsøkonomi og
handelsteori, finans innen det offentlige og i bedrifter, teorier om
industriorganisasjon og landbruksorganisasjon, til teorier om velferdsøkonomi og
inntekts- og verdifordeling. I 1980 årene, var han med på å fornye interessen for
økonomene i R&D.
For mer informasjon om Joseph Stiglitz - klikk her

Mikhail Gorbatsjov: En levende legende fra det tjuende århundret
Etter at Mikhail Gorbatsjov gikk av som statsoverhode, har han fortsatt å tale for
utvikling av private selskaper og markedsøkonomi samt fredelig konfliktløsning i
et demokratisk samfunn. Han er leder i den internasjonale foreningen for
sosialøkonomiske og politiske studier, kjent som "Gorbashev Foundation", som
driver politisk og økonomisk forskning og fremmer internasjonal utvikling. Han er
anerkjent over hele verden som en av de mest innflytelsesrike statsmenn i det
tjuende århundret.
For mer informasjon om Mikhail Gorbatsjov - klikk her

Noreena Hertz: Å lage eksakte økonomiske prognoser
Noreena Hertz er for tiden professor i finans, globalisering og bærekraft, med
base både ved Erasmus University og University of Cambridge. Arbeidet hennes
har vært avgjørende for nytenkning innen økonomi. Hennes unike, integrerte
tilnærming, vever tradisjonell økonomisk analyse sammen med utenrikspolitiske
trender, psykologi og sosiologi, med et bakteppe av solid forståelse av skiftende
geopolitisk tektonikk.
For mer informasjon om Noreena Hertz - klikk her

Sahar Hashemi: Davos Forums "Young global leader"
Sahar Hashemi er grunnlegger av Coffee Republic, den første kaffebarkjeden i
Storbritannia i amerikansk stil. Hun har også blitt listet blant de 100 mest
innflytelsesrike kvinnene i Storbritannia. Sammen med sin bror startet Sahar
Hashemi, Coffee Republic, den første kaffebarkjeden i Storbritannia i
amerikansk stil, og utviklet den til å bli ett av de mest kjente merkenavnene i
landet, med en omsetting på tretti millioner pund. Hun ga opp sin
advokatkarriere i London, satset alt på en drøm og gjorde Coffee Republic til en
hovedaktør i "kafferevolusjonen" som forvandlet en nasjon av tedrikkere til å bli
besatt av kaffelatte.
For mer informasjon om Sahar Hashemi - klikk her
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eksperter, underholdere og personligheter som kan begeistre. Vi skaper møter som
bidrar til å styrke våre kunders tiltreknings- og konkurransekrefter. Vår forretningsidé er
å identifisere, analysere og matche våre kunders behov for riktig kompetanse og skape
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