
Flere virksomheder mærker et øget pres fra kunderne, der ønsker hurtigere leverancer eller bedre priser 
på varerne. Er din produktion sikret fremtidens efterspørgsel nu hvor Industrialisering 4.0 står for døren?    
Hvor længe kan du opretholde din nuværende konkurrencekraft og hvordan kan du omstille din produktion 
til en mere dynamisk fremtid?

>> Konstant pres på ProduktionsDanmark

Hvordan overlever man i en tid med skiftende efterspørgsel og en voksende global konkurrence? 
Vi sætter fokus på området med en konference, hvor du bl.a. kan se de nyeste teknologier samt høre 
nærmere om hvordan en automatiseringsproces startes. En formiddag, hvor du også kan opleve interessante 
indlæg om virksomhedernes konkurrencestyrede position samt blive inspireret af andre virksomheder og  
innovationsnetværk, der arbejder med udviklingen.

>> Fremtidsudsigterne

Hvad er fremtidsudsigterne for danske produktionsvirksomheder og hvordan vil de overleve og vækste i 
et konkurrencepræget marked? Vi har sammensat et program med forskellige spor, hvor du kan vælge de 
områder, der interesserer dig mest, samt finde den inspiration der kan klæde din virksomhed på til den  
kommende industrialisering. 

Konferencen afholdes af Erhvervsrådet Herning & Ikast/Brande, Aarhus BSS Alumni og Institut for  
Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS i Herning. Den henvender sig primært til produktions- og frem-
stillingsindustrierne samt alumni og studerende med interesse for området.

Konference om fremtidens udviKling i produKtionsindustrien

Se program >>>



08.00    Demonstrationsworkshop hos virksomhed 
              *Vælg en af følgende virksomheder ved tilmelding

• Danish Advanced Manufacturing Research Center – Ny teknologi i metalindustrien
• KP Automation - Industri 4.0 i praksis og den collaborative robot
• DAVINCI Development – Rapid/additive manufacturing med 3D printing
• SYLAB – Automatiseret tekstilproduktion

10.00     Konference om fremtidens udvikling i produktionsindustrien 
               * Se yderlige info om de forskellige indlæg ved tilmelding

• Velkomst & præsentation af rapporten  
Danish Manufacturing –Winning in the next decade/McKinsey

• Den teknologiske udvikling – 4 indlæg
• Innovation & uddannelse – 4 indlæg
• Demonstrationsområde
• Virksomhedscase - A pioneering spirit that puts innovation at the heart of everything we do/Airbus
• Frokost & networking

Virksomhedsbesøg jf. program (BEMÆRK: Egen transport til /fra besøget)
Konference AU Campus Herning Birk Centerpark 15 7400 Herning

Torsdag den 22. september 2016 kl. 08.00 - 13.00

Kr. 250,- inkl. frokost - ekskl. moms

Ved spørgsmål kontakt Flemming M. Sørensen  
fs@erhvervsraadet.dk eller tlf. 2129 4616

Tilmeld dig på www.erhvervsraadet.dk/events 
Frist for tilmelding er fredag den 16. september 2016
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http://www.damrc.com/
http://www.kp-automation.dk
http://www.davinci.dk/3d-print/hvad-er-3d-print
http://ldcluster.com/portfolio-item/mode-og-tekstilproduktion-i-danmark/
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