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David Guldager
Journalist, foredragsholder og medierådgiver

Tidligere
- Redaktør på TV 2
- Vært på Go’ morgen Danmark

I dag
- Selvstændig journalist/foredragsholder
- Har ugentligt tech-indslag på Go’ morgen DK
- Moderator og konsulent i erhvervslivet
- Stifter af mediebureauet Sigdal&Guldager

Lensa AI



Den digitale lim
Data på forbrug og derved adfærd

- Data er viden – og viden er guld

- Forstå markedet, kunderne og tendenserne

- 2022: Tæt på 15 mia. forbundne enheder*

- Internet of things (IoT) bliver Internet of 
Behaviour (IoB)

*IOT Analytics



Orbital Systems

Produktivitet og
effektivitet
Internet of everything

- Fokus på forbrug og ikke-forbrug

- Giver data på selv analoge ting

- Energioptimerende og indspark til klimakrigen

- Men hvad med data (ejerskab, synlighed)?

Wiser termostat



Auping Anti-snore



CHATGPT INFO/KODE
D-ID FOTO TIL VIDEO
MIDJOURNEY KUNST
VALL-E TALE
WAND PLATFORM
JASPER SOME-TEKST
AMBER MUSIK
META AI VIDEO
DALL-E BILLEDER

Generativ AI
Skab AI uden kode-arbejde





MIDJOURNEY





Næste niveau af 
chatbots
Service og personlig forståelse



- GPT-3: 175 mia. parametre
- GPT-4: 100 bio. para,metre



A B





A B





ThisPersonDoesNotExist.com





Mød Miquela Sousa
19-årig sanger og model

EMMI

• Miquela Sousa (@Lilmiquela)
• Kåret af TIME Magazine som en af de 25 

mest indflydelsesrige på nettet
• 3,1 mio følgere 
• Over 100 mio. dollar værd
• Ikke et menneske



Virtuelle influencere
Reklamesøjler som kontrollerbare ‘individer’

EMMI

- Kan tilpasses ethvert brand, produkt,, 
tone og stil

- Bliver aldrig træt og sulten

- Har mere end 3x så høj engagement rate 
på sociale medier



Kunstig intelligens 
som en service  
Nem tilgang til komplekse projekter

- Hurtigere produktion og integration i 
eksisterende arbejdstilgange

- Friere rammer i forhold til konkrete 
budskaber

- Kræver ikke forudgående viden eller 
kodearbejde



Nye oplevelser med 
mere indlevelse
VR / MR / XR



Koncentrationsbobler
Fri for omgivelserne

Meta Quest Pro

Meetin VR

VR/MR/XR



• Rekruttering på et mere 
oplyst grundlag

• Onboarding inden 
ansættelse

• Opkvalificering af 
medarbejdere –
(passiv til aktiv læring)

• Styrker empatien

VIRTUAL REALITY



AUGMENTED REALITY

• Onboarding på 
arbejdspladsen

• Mere hands-on tilgang 
til læring

• Kan styrke det mentale 
såvel det sociale



TAK FOR NU
info@davidguldager.dk


