Pressemeddelelse:

Gør det rigtigt første gang
Industrisamarbejdet bag spændende konference på VTM 2017.
”Right First Time” er virksomhedernes stærkeste våben mod den skærpede konkurrence. Hvad enten der er
tale om udvikling af nye produkter eller underleverandørarbejde. Industrisamarbejdet stiller skarpt på
begrebet ”Right First Time” på fagmessen VTM 2017 i Odense Congress Center.
På konferencen vil deltagerne møde virksomheder, der allerede er godt i gang med at sætte retningen for
morgendagens produktion i Danmark. Deltagerne vil få helt konkrete bud på, hvordan de kan komme i gang
med automatisering og digitalisering - og måske med en økonomisk håndsrækning.
- Vi er ikke længere i tvivl om, hvad der skal til, for at danske produktionsvirksomheder overlever.
Digitalisering og automatisering er nogle af de buzz words vi hører igen og igen, og det er der ganske mange
grunde til. Automation og robotter er en vigtig forudsætning for at fastholde og skabe nye arbejdspladser
og samtidig være med til, at produktion trækkes tilbage til Danmark, siger Mark Fisker fra
Industrisamarbejdet.
På Industrisamarbejdets intensive konference vil IPES’ salesmanager Henrik Iversen fortælle, hvordan man
hjælper virksomheder med at gøre deres drømme til virkelighed gennem teknologiske løsninger.
Konferencen præsenterer også tre virksomhedscases, der alle har fokus på enten Digital Manufacturing, 3D
Print, Internet of Things, automatisering, brugen af Machine Learning og Big Data. Deltagerne skal bl.a.
høre Tassos historie om, hvordan de ved hjælp af Big Data har optimeret produktionsprocessen. Tasso har
gennem udvikling af algoritmer fået indblik i, hvordan nye produkter skal produceres. Casen handler også
om, hvordan firmaet kom i gang med processen og hvilken værdi, det har givet dem.
Konferencen finder sted torsdag den 2. marts fra kl 9 til 12 i Odense Congress Center. Det er gratis at
deltage.
Industrisamarbejdet har også taget initiativ til, at Henrik Skou Pedersen fra Væksthus Midtjylland vil
fortælle konferencedeltagerne, hvad der skal til for at få del i regeringens pulje på 42 millioner kroner, der
er øremærket hjælp til små og mellemstore produktionsvirksomheder, som gerne vil i gang med
automatisering.
Det endelige konferenceprogram er endnu ikke klar, men Mark Fisker opfordrer branchen til hele tiden at
holde sig opdateret på IndustriNews og på www.isa.di.dk
For yderligere information kontakt Industrisamarbejdet:
Mark Fisker, tlf. 3377 3391 eller Marie Thorsø Kousgaard, tlf. 3377 3366
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