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HiQ TAR KUNSKAPSBAREN PÅ TURNÉ – INLEDER 
INFÖR FULLT HUS I GÖTEBORG  
I dag startar årets turné med Kunskapsbaren, HiQs mycket uppskattade 
evenemang för kunder och andra intressenter. Kunskapsbaren inleder 
hösten inför ett fullsatt Konserthus i Göteborg och under de kommande 
två månaderna kommer omkring 3 000 gäster få ta del av kunskap, 
inspiration och livemusik. 

- Det blir en klockren mix av kunskap och underhållning. Vi kommer att få höra 
några av de bästa talarna i branschen prata om de absolut hetaste ämnena. Det 
kommer bland annat handla om e-hälsa, Virtual Reality och IT i skolan, för att nämna 
några. Dessutom har vi den nordiska IT-scenens bästa liveband HEO som 
tillsammans med Dregen kommer att få taket att lyfta, säger Peter Häggström 
Lindecrantz, informationschef på HiQ. 
 
Kunskapsbaren anordnas under hösten i Göteborg, Linköping, Malmö, Karlskrona, 
Västerås, Stockholm och Helsingfors. Den röda tråden för årets seminarier är ”Ett 
bättre liv med teknikens hjälp”, ett område HiQ brinner för och är specialister på. För 
underhållningen står bland andra Göteborgs Symfoniker, dansare i toppklass och 
HiQs eget husband HEO, samt rockstjärnan Dregen som HiQ samarbetat med i 
många år.  
 
- Kunskapsbaren startade för drygt 15 år sedan som en enkel kundpub på HiQs 
kontor, och utvecklingen sedan dess har varit otroligt häftig. I dag är det ett av de 
största evenemangen i IT-sfären och lockar tusentals deltagare. Kunskapsbaren är 
en fantastisk möjlighet för oss att dela med oss av vårt kunnande och samtidigt bjuda 
på en rolig kväll, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ. 
 
Häng med och delta i snacket med hashtaggen #kunskapsbaren  
 
För mer information, kontakta gärna: 
Lars Stugemo, VD och koncernchef, HiQ, +46 8 588 90 000 
Peter Häggström Lindecrantz, Informationschef, HiQ, tel. +46 704 200 103 
	  


