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Einar Myreng og Lars-Cyril Bystad
(CEO Next Signal og CTO Next Signal)

Next signal deler sine viktigste erfaringer
som gründerbedrift ett år etter oppstart.

Ett år er på mange måter både utrolig lenge og utrolig kort tid
innenfor gründervirksomhet. Next Signal har kommet gjennom det
berømte førsteåret og vil fortelle deg om de største utfordringene
de har møtt gjennom dette året. Kombinasjonen av
gründervirksomhet og inntektsgivende arbeid, parallelt med
nettverksbygging og familieliv har vært krevende, men samtidig fullt
mulig å få til.

Kombinasjonen forsker og selger, som et godt gründerteam har også
vært spennende i oppstartsåret. Når forskjelligheten som personer
og fag er store, kan det være krevende å jobbe sammen. Deres
tilnærming til hverandre som kollegaer, rollene utad i møtet med
kunder og de ulike utviklingsprosessene har vært forfriskende og
morsomt. Lars-Cyril med sin grundighet og rolige væremåte i forhold
til Einars mer spontane og utadvendte personlighet har fungert på
en god måte som har gitt mye latter og mange smil.
Lars-Cyril og Einar vil snakke om sitt første år som “Travel
Companions»!
Einar Myreng (CEO) er utdannet adjunkt med med fokus på IKT. Han
har lang erfaring med arbeid innen administrasjon, ledelse, salg,
undervisning og opplæring. Lars-Cyril Blystad (CTO) er utdannet
fysiker og har doktorgrad innen nano- og mikrosystemteknologi. Han
har mange års erfaring med forskning og utvikling innen IKT, med
spesielt fokus på mikroelektronikk og Internet of Things.

Hjelp oss å dele!

Teknologibedriften Next Signal fokuserer på innovativ bruk av
Beacon-teknologi. Les mer om Next Signal her: nextsignal.no
Vi setter stor pris på om du kan dele dette med
dine venner og alle som kan være interessert!
Programoversikt Gründermessen Oslo
Bestill billett!
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