NO FEAR gemeenschap: 41 toonaangevende denkers
wereldwijd geven zienswijzen over de volgende
globaliseringsfase, toonaangevende digitale talenten
en succes op turbulente markten
NEW YORK & MOSCOW & BEIJING & JOROINEN--Vandaag komen
41 wereldwijde denkers bijeen om hun persoonlijke zienswijzen uiteen
te zetten over de volgende globaliseringsfase, de steeds meer verhitte
talentenoorlogen en groei. Directeuren, leraren van business schools en
politici geven hun tijd aan dit project zonder winstoogmerk onder de
eenvoudige doelstelling: de discussie over economische groei en nieuw
leiderschap aangaan en aanwakkeren, en zo het beste te halen uit een
wereldwijde groep van toptalenten. In de afgelopen weken zijn
interviews over de hele wereld opgenomen. Actueler kan het niet.
“Het is altijd een eer om een dergelijke waardevolle visie te krijgen van
academici, zakelijke en politieke leiders, naast die van de digitale
specialisten. Ik droomde ervan om nieuwe ideeёn en kennisuitwisseling
te gestalte te geven. Ons hele economische systeem bevindt zich op dit
moment in het oog van de orkaan. Groei, modern leiderschap en het
herwinnen van vertrouwen zijn de enige weg om dit op te lossen”, zegt
Pekka A. Viljakainen, realisateur van het NO FEAR-project.
Alle video-interviews zijn gratis te zien op YouTube en er is een gratis,
wereldwijd discussieforum over deze onderwerpen op www.nofearcommunity.com
Als onderdeel van deze virtuele bijeenkomst van denkers, geven de
volgende vooraanstaande personen commentaar op video:
Ade McCormack, Auridian
Alexey Mordashov, Severstal
Andrei Volkov, Moscow Business School Skolkovo
Alf Rehn, Åbo Akademi
Anssi Vanjoki, RKBS
Antti Sippola, SOK
Arkady Dvorkovich, Russian Presidential Administration

Bengt Holmstrom, MIT
Bill Fischer, IMD Business School
Birger Steen, Parallels
Claes Wallner, Vattenfall
Ganesh Natarajan, Zensar Technologies
Gopal RajGuru, Innovate + Grow Group
Hannu Seristö, Aalto University
Holger Laubenthal, GE Capital
John Yang, Beijing University
Justin Fox, Harvard Business Review
Malin Persson, Volvo
Marika Skärvik, Mentorius
Mårten Mickos, Eucalyptus
Martha Maznevski, IMD Business School
Matti Alahuhta, Kone Corporation
Olli Rehn, European Commission
Peter Sondergaard, Gartner
Peter Vesterbacka, The Mighty Eagle @Angry Birds
Philip A. Berry, Philip Berry Associates LLC
Sacha Alexander Zackariya, Change Group
Victor Orlovski, Sberbank
Vincent Chen, Institute for Leadership Excellence
Vinit Nijhawan, Boston University
Voor een complete lijst, zie www.nofear-community.com/press
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal.
Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden
vergeleken met de tekst in de brontaal welke als enige juridische
geldigheid beoogt.
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