Kutsumme sinut ja
yrityksesi mukaan
RADICAL FUTURES
-verkostoon!
RADICAL FUTURES on verkosto yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita tulevaisuutensa ennakoinnista ja tulevaisuuden mahdollisuuksien innovatiivisesta
hyödyntämisestä.
RADICAL FUTURES -verkosto välittää
tietoa tulevaisuuden trendeistä ja heikoista signaaleista, luo kohtaamispaikan tulevaisuuden tekijöille ja johtaa
yritykset tulevaisuustiedon lähteille.
Verkosto järjestää vuosittain kaksi
tulevaisuusfoorumia, julkaisee kaksi
tulevaisuutta ja innovaatioita käsittelevää lehteä sekä ylläpitää Radical
Futures -sivustoa jäsenilleen. Tämän
lisäksi verkoston jäsenillä on pääsy
tulevaisuutta käsittelevien julkaisujen
tietokantaan.

RADICAL FUTURES -verkoston primus
motor on professori Pirjo Ståhle. Verkoston käytännön toiminnasta vastaa
Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

1. RADICAL FUTURES FORUM
Radical Futures -foorumi järjestetään
kaksi kertaa vuodessa Helsingissä.
Foorumi on iltapäivätilaisuus (kello
13–18), jossa kansainväliset ja kotimaiset asiantuntijat avaavat uudenlaisia
tulevaisuuden näkymiä. Foorumia sävyttävät myös monet elämykselliset ja
visuaaliset elementit, jotka herättävät
uudella tavalla keskustelua yritysten tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Foorumi on ilmainen verkoston jäsenyrityksille.
2. RADICAL FUTURES -LEHTI
Radical Futures +10 on lehti, joka paikallistaa heikkoja signaaleja ja avaa
tulevaisuuden trendejä mielenkiintoisella tavalla. Lehti sisältää haastatteluja, artikkeleita ja kuvia tulevaisuudesta. RF +10 on lehti aikaansa edellä
– tarkalleen ottaen tasan kymmenen
vuotta. RF +10 ilmestyy kaksi kertaa
vuodessa elektronisessa muodossa.
Jäsenyritykset saavat lehden veloituksetta.
3. RADICAL FUTURES -SIVUSTO JA   
TIETOKANTA
Sivusto sisältää mielenkiintoista tulevaisuuteen ja innovaatioihin liittyvää
aineistoa: ajankohtaista asiaa Radical
Futures -verkoston jäsenille, mielenkiintoisia linkkejä maailmalta sekä ainutlaatuisen tietokannan tulevaisuuden tutkimuksesta ja tulevaisuuteen
liittyvistä julkaisuista. Jäsenyritykset
pääsevät omalla salasanallaan selaamaan ja tulostamaan kaikkia aineistoja.

4. RADICAL FUTURES -  
TULEVAISUUSPAJAT
Yrityksillä on mahdollisuus tilata 20
prosentin alennuksella Tulevaisuuden
tutkimuskeskukselta tulevaisuussessioita ja -työpajoja, jotka ovat yrityksen
tarpeen mukaan kestoltaan puolesta
päivästä koko päivään. Sessiot voidaan
toteuttaa yrityksessä rajattomalle
osallistujamäärälle. Työpajan tarkoituksena on kehittää yrityksen tai toimialan muutosten ennakointia, ja se
on tarkoitettu 10–20 hengen ryhmille.
LIITTYMINEN RADICAL FUTURES
-VERKOSTOON
Radical Futures -verkoston vuosimaksu yritykselle on 8000 € , mikä oikeuttaa viiden henkilön osallistumisen
foorumeille. Pienyrityksille (henkilöstä
alle 250) vuosimaksu on 3000 €, ja se
oikeuttaa neljän henkilön osallistumiseen foorumeille. Verkostoon voi
liittyä myös henkilöjäsenenä, jolloin
vuosimaksu on 1000 €, ja se sisältää
yhden henkilön osallistumisoikeuden
foorumeille.
Verkostoon voi liittyä sivustolla osoitteessa www.radicalfutures.fi
Ota yhteyttä sähköpostitse
radicalfutures@tse.fi

