Den eneste måten å se inn i
fremtiden på er å skape den

INNOVASJON
Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Hva skal
vi leve av når det neste tar slutt? Dette er et
spørsmål vi alltid kommer tilbake til, og det er
noe vi må ta stilling til. Grunnen til det er at
ingen ting varer evig.
For å kunne svare på dette spørsmålet trenger
vi mennesker med ideer, og vi trenger
mennesker med gjennomføringsevne.
Idé + gjennomføringsevne = løsningen
Oslos beste innsikt skal brukes til nettopp
dette. Det skal være et synlig sted slik at alle
mennesker med en idé vet hvor de kan sette
denne ideen ut i live.
Løsningen på hvordan vi skal løse de store
problemene finnes, men de må deles med
verden. Menneskene som kan videreføre disse
ideene finnes, men de må vite hvor de skal gå.
Konseptet er å tilby alt som skal til for at vi kan
bygge fremtiden.

AKTØRER

Dette vil være et konsept for
allmennheten. Enten du har en idé,
ønsker å utvikle en idé, eller begge
deler.

FREMTIDEN
Om noen år forventer man at så mange
som 100 millioner mennesker skal være
innom Oslo s i løpet av ett år.
Ideene er der ute, men det må være
enklere for folk å dele disse ideene med
verden.

Etasjen skal tilby:
Rådgivning
Konsulenter
Investorer
Idébank
Medarbeidere
Gründere
Statistikk

Dette er viktig fordi det er med på å
forme fremtiden. Uten gründere hadde
vi fortsatt vært i steinalderen.
Innovasjon er det som gjør at vi kommer
oss videre, og det som gjør oss i stand til
å løse problemer som oppstår.

Etasjen er der for å se mennesker,
og for å bli sett av mennesker.

Klimautfordringer, økonomiske
utfordringer, mangel på arbeidsplasser,
fattigdom, sykdommer og utdannelse er
bare noen eksempler på problemer som
kan løses med innovasjon.

