JAMES BELLINI
Experienced conference facilitator
Former presenter Money Programme, Newsnight and Panorama

James menggambarkan dirinya sebagai 'seorang sejarawan masa depan' dengan
minat yang kuat pada tren kunci dan tantangan strategis yang dihadapi bisnis saat
ini dan masa depan hingga Horizon 2020 dan seterusnya. Dia adalah pilihan reguler
sebagai pembicara utama dan moderator di konferensi tingkat tinggi di seluruh
dunia. Dia telah menerbitkan sejumlah buku dan laporan khusus tentang dunia
masa depan.

Topics
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James adalah anggota staf Inggris pertama dari 'lembaga think tank' futurologi
yang bermarkas di AS, Institut Hudson, mengambil peran senior di divisi Institut di
Eropa yang berpusat di Paris. Ia juga memiliki lebih dari dua puluh lima tahun
pengalaman sebagai penyiar TV pemenang penghargaan, menyajikan The Money
Program untuk BBC TV selama tiga tahun sebelum pindah ke Newsnight dan
Panorama dan kemudian ke ITV. Dia kemudian menjadi Editor dan presenter
studio di Financial Times Television dan Sky News selama tujuh tahun, memimpin
liputan keuangan dan bisnis mereka.
James memiliki gelar Master di bidang hukum dan sejarah dari Cambridge dan PhD
dari London School of Economics. Pada 2007, ia terpilih sebagai Fellow dari World
Innovation Foundation, yang didirikan oleh Peraih Nobel Glenn Theodore Seaborg.
Dia adalah Anggota Akademi Seni Film dan Televisi Inggris dan Direktur The Talent
Foundation.
Sebagai seorang futuris, James berfokus pada masalah-masalah seperti: skenario
untuk tahun 2020-an; keseimbangan baru yang muncul dari kekuatan ekonomi
dunia; dampak pada strategi bisnis teknologi baru dan dunia nirkabel yang
terhubung; Perilaku Digital; 'eko-sistem' bisnis baru - bentuk, gaya, dan
karakteristik psikologis perusahaan masa depan; kerja dan tempat kerja di dunia
digital masa depan; dampak revolusi demografis global; pergeseran generasi dan
orang-orang masa depan; membangun ekonomi pasca karbon dan tantangan bisnis
keberlanjutan; masa depan kepemimpinan bisnis.
Dengan latar belakang penyiaran yang kuat, James juga bertindak sebagai
moderator di konferensi besar dan upacara penghargaan di seluruh dunia.
Keterlibatan moderat baru-baru ini termasuk Forum Dewan Bisnis InggrisAmerika di San Francisco, Ekonomi Energi Baru di London, KTT Perdagangan
Dunia di Hamburg, Kongres PR Dunia 2012 di Dubai dan KTT Perubahan Iklim
Technoport 2012 di Trondheim, Norwegia.
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