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Verdens bedste trækker
to konferencer til Odense
Verdens bedste atletikstadion og verdens førende forskere inden
for forbrugeradfærd har været med til at trække to internationale
konferencer til Odense.
Forskerne i Odense trækker flere og flere internationale konferencer til byen. Senest har to professorer
trukket to konferencer til Odense.
Professor og forskningsleder Jens Troelsen, SDU, har i flere år været rundt i verden for at deltage i
internationale konferencer om den nyeste forskning inden for Active Living. Nu synes han, at han og
kollegerne hjemme i Odense har så meget at vise frem af deres forskning inden for fysisk aktivitet, at det er
på tide, at den internationale konference HEPA kommer til Odense.
Det hænger ikke kun sammen med de interessante resultater, som de 25 forskere inden for Active Living på
Institut for Idræt og Biomekanik har opnået. Det skyldes også, at Odense har fået nogle interessante
rammer ift. fysisk aktivitet. Dels blev SDUs atletikstadion i 2015 kåret som verdens bedste af bl.a. IOC, fordi
det inspirerer til fysisk aktivitet. Dels er Odense en cykelby, som ifølge Jens Troelsen kan inspirere
konferencedeltagerne, når de ser, hvordan fysisk aktivitet kan blive en integreret del af transport.
Jens Troelsen og centerleder Thomas Skovgaard har med deres teams trukket HEPA-konferencen til Odense
i efteråret 2019, hvor 350 deltagere fra Europa mødes for at drøfte det sidste nye inden for
sundhedsfremmende fysisk aktivitet.
-

Vi skal bl.a. tale om, hvordan man sikrer, at vores viden om fysisk aktivitet bliver omsat i praksis, og
hvordan det bliver implementeret i dialog med byplanlæggere, arkitekter og forvaltninger, siger
Jens Troelsen.

Førende forskere i forbrug
Dannie Kjeldgaard er på SDU forskningsleder for verdens førende forskningsgruppe inden for
forbrugeradfærd. Et internationalt team af 20 forskere fra bl.a. Slovenien, Tyskland, Belgien, USA, Tyrkiet
forsker i, hvordan forbrugerkulturen kan være en drivkraft inden for mange områder i samfundet, f.eks.
hvordan forbrugernes adfærd både kan ses som en drivkraft for og et resultat af globaliseringen.
Dannie Kjeldgaard har sammen med sin slovenske kollega Domen Bajde hentet den internationale CCTkonference til Odense, hvor ca. 350 forskere mødes i Odeon fra 28. juni til 1. juli 2018.
Meget passende i H.C.Andersens fødeby er emnet for konferencen Storytelling, for hvordan kan storytelling
bruges af forskerne, når de skal formidle deres resultater.

Begge forskningsledere har af Inspiring Denmark fået hjælp til at trække konferencerne til Danmark. Der er
hård konkurrence om at vinde disse konferencer, og Inspiring Denmark hjælper potentielle arrangører med
at hente internationale konferencer og kongresser til Region Syddanmark.
-

Da vi syntes, vi havde nok på hylderne til at blive vært, kontaktede vi Inspiring Denmark, som bl.a.
hjalp os med udbudsmaterialet, så det fremstod mere professionelt, siger Jens Troelsen.

FAKTA

HEPA og CCT
HEPA konferencen finder sted i efteråret 2019. HEPA står for Health Enhancing Physical Activity –
sundhedsfremmende fysisk aktivitet. Forskningen i fysisk aktivitet foregår på Institut for Idræt og
Biomekanik, SDU, der i 2020 kan fejre 50 års jubilæum.
CCT konferencen finder sted 28. juni-1.juli 2018. CCT står for Consumer Culture Theory. Forskningen i
forbrugeradfærd foregår på Institut for Marketing & Management på SDU.

Inspiring Denmark
Inspiring Denmark er en syddansk organisation for erhvervsturisme, der gratis hjælper erhvervsliv og
forskermiljøer med at trække internationale konferencer til regionen. Inspiring Denmark er en selvstændig
fond, der finansieres af midler fra bl.a. Syddansk Vækstforum, kommuner, hoteller og konferencesteder.
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