VTM 2017 - Værktøjsmaskiner for millioner

Machine tools of tomorrow
Nyhedsbrev, september 2016

28. februar til 3. marts 2017 i Odense Congress Center

Produktion - fordi vi kan, er overskriften for VTM 2017!
Vi tror på produktion i Danmark og vi viser gerne vejen for nye løsninger.
I Danmark er vi ikke bange for at automatisere, prøve nye metoder og produkter.
Vores mål er at producere i Danmark og vel og mærke levere de ypperste produkter.
VTM 2017 vil med hele branchen samlet - på ét sted - give de besøgende (produktions- og
fremstillings-virksomhederne) det nødvendige overblik og en samlet præsentation af
”Morgendagens maskiner og produktionsudstyr”.

Få ledige stande!
Kontakt Krista Kristensen, og
hør om dine muligheder for at
bestille stand:
tlf.+45 2157 4950
mail kk@teknovation.dk

Hvis du ikke allerede er tilmeldt, som udstiller, kan du nå det endnu…
Med blot fem måneder til messen åbner den 28. februar 2017 er messearealet rekord stort
og denne gang udvidet med en hal mere.
Den foreløbige halplan og udstillerliste finder du på messens hjemmeside www.vtm2017.dk

VTM 2017 - fagmessen med den direkte kontakt til metal- og maskindustrierne!
VTM 2017 INSPIRE vil byde på inspiration med forskelligt indhold f.eks.

93,2% af udstillerne fik nye
kundekontakter på messen
i 2014

► Konferencer med temaer om produktivitet og optimering

93,6% af de besøgende
oplevede at blive grundigt
opdateret med ny viden og
nye teknologier

► Dialogmøder om f.eks. 3D print (additive manufacturing), erfaringer og udvikling

► Morgenmøder med temaer om bla. "bearbejdning med specielle værktøj for at opnå højere
hastigheder"
► Introduktion og aktiviteter, for unge, om metalfagene og en til verden med metal

Følg med på Facebook - VTM 2017

Inspirer dit netværk

Følg med på LinkedIN - Værktøjsmaskiner messe i DK

Fortæl omverdenen om
din deltagelse på messen

Følg med på www.vtm2017.dk

Hvem vil du Inspire?
Hvordan vil du Inspire?
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