Facts om VTM 2017
VTM 2017 er Danmarks eneste fagmesse for værktøjsmaskiner til metalbearbejdning (spån og plade), værktøj
(skærende og holdende), robotteknologi, industriel automation, 3D print (Additive manufacturing,) Cad/Cam,
måleteknik og kvalitetsstyring, køle-/smøremidler og tilknyttede produktområder.
VTM 2017 er den 3. i rækken af værktøjsmaskinmesser og holdes i Odense Congress Center, centralt i
Danmark - kun 160 kilometer fra både København, det centrale Jylland og den nordtyske grænse.
På VTM udstiller ca. 120 virksomheder fordelt i tre messehaller svarende til et bruttoareal på godt 12.000 m2.
VTM besøges af 5200+ fra metal- og maskinindustrierne i DK.
Dato:

Tirsdag den 28. februar til fredag den 3. marts 2017

Åbningstid:

Dagligt kl. 8.30 - 16.00
Morgenmøder 1. - 3. marts kl. 7.30 - 9.30
"Metal after dark" torsdag den 2. marts kl. 15.00 - 18.30

www:

www.vtm2017.dk
VTM 2017´s hjemmeside bliver løbende opdateret med praktiske informationer om
messen, udstillerlisten ajourføres og fra ultimo december 2016 vil udstillernes
produktomtaler og pressemeddelelser være at finde på hjemmesiden, i takt med de indgår
til pressesekretariatet.
VTM 2017 INSPIRE
Et besøg på VTM giver produktionsvirksomhederne/lederne - ny inspiration til
driften af virksomheden samt mulighed for at inspirere sine ansatte.
Et besøg på VTM giver ansatte - ny viden og inspiration om den seneste
teknologi.
Et besøg på VTM giver skolerne - mulighed for at se den nyeste teknologiske
udvikling.
Et besøg på VTM giver studerende - viden og opdatering om fag og muligheder.

Aktiviteter på messen:
Bliv en succes med digitalisering og automatisering!
"Right First Time", Industrisamarbejdet - DI, er vært for en produktivitets konference den 2. marts.
Mød virksomheder der allerede er godt i gang med at sætte retningen for morgendagens produktion i
Danmark. Du vil få helt konkrete bud på, hvordan du kan komme i gang med automatisering og digitalisering
og måske oven i købet med en økonomisk håndsrækning.

Messesekretariat og projektledelse:
Krista Kristensen * tlf.: +45 2157 4950 * mail: kk@teknovation.dk

www.vtm2017.dk

Den smarte fabrik, SDU og Smart production, AAU
Forskere på Aalborg Universitet og SydDansk Universitet har defineret ni nøgleteknologier i Industri 4.0, og de
vil blive præsenteret på den store værktøjsmaskinmesse VTM 2017 i Odense Congress Center i dagene fra
den 28. februar til 3. marts.
På TEMA-standen præsenteres forskellige bud på brugen af teknologierne via cases og 8 Phd.
Et aktivt område hvor de besøgende både kan se, høre og føle sig frem til viden og inspiration, som er så
vigtig for vores fremstillingsindustri. Udviklingen er on-going, hvorfor samarbejdet med universitetsmiljøet er
vigtigt, og vi er stolte af at kunne præsentere teknologierne, som alle har set dagens lys, men ikke endnu er
fuldt implementeret i produktionsvirksomhederne
Produktionsoptimering – DAMRC
Danish Advanced Manufacturing Research Center vil via forskellige cases fortælle om bl.a. optimeret
spåntagning og testresultater.
Made in metal
I samarbejde med SDE, UU Odense og Udvikling Fyn arrangeres dagligt skoledage for grundskoleelever.
De unge vil blive introduceret for uddannelserne til Industritekniker og Værktøjsmager.
Med et program bestående af lidt til øje, øre og hands on vil vi guide de unge igennem til forståelsen af, at der
er metal involveret i stort set alt hvad vi omgiver os med f.eks. flyindustri og aerospace, bilindustri, offshore og
vindindustri, marine, landbrugs-maskiner, medicinalindustri, specialmaskiner og maskinbygning.
Men også i vores almindelige hverdag er vi omgivet af ting, hvor metal indgår i produktionen af disse, f.eks.
ure, smykker, bestik, telefoner, lamper, legoklodser - ja stort set alt.
Nye muligheder for at besøge VTM-messen
VTM 2017 byder på to nye muligheder for at besøge messen
"Morgenmøder" den. 1.-3. marts kl. 7.30 - 9.30.
Vi indbyder de besøgende til morgenmøder, hvor vi byder på morgenkaffe og rundstykke samt et par relevante
faglige indlæg, inden turen går videre til messehallerne for at besøge VTM 2017.
"Metal after dark" den 2. marts kl. 15.00 - 18.30
Vi tilbyder de besøgende at kunne besøge VTM 2017 i forlænget åbningstid denne eftermiddag/aften.
Under overskriften ”Tid til dig - vi bliver for din skyld”, byder vi på udvidet åbningstid til at besøge VTM 2017.
For gæsterne i den sene time vil der være lidt til ganen.
Sted:

Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ * Tlf.: 65 56 01 00 - fax: 65 56 02 99
www.occ.dk eller messe@occ.dk

Projektledelse og yderligere information, kontakt
Krista Kristensen, tlf. 2157 4950 eller mail. kk@teknovation.dk
Presse:

Chefredaktør John Nyberg, Teknovation, nyberg@teknovation.dk
Pressekoordinator Jens Michael Damm, jmd@dammkommunikation.dk
Under messen vil der være et presseforum, som tilbyder service til pressen. Det er også
her nyheder og viden kan udveksles.

Arrangører:

DVF/Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, Odense Congress Center, Teknovation
i tæt samarbejde med BITVA, faggrupperne for hhv. Skærende værktøj og Metrologi
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