
Boka in förmiddagen den 20 maj

Automation Region östra Mälardalen utvecklas vidare
Intresset för Automation Region är glädjande stort och det har hänt en hel del inom 
vårt nätverk här i östra Mälardalen sedan starten 2011. Flera nya medlemmar har kom-
mit med och intressanta aktiviteter har genomförts.

Nu är det dags att alla gamla, nya och blivande medlemmar i Automation Region får träffas för att ta del av 
nätverkets möjligheter, prata automation och planera kommande aktiviteter. Vi ser fram emot många bra 
idéer och kreativa diskussioner!

Fundera gärna över frågeställningarna innan vi ses – och ni som inte kan komma den 20:e maj får gärna 
höra av er så att vi får med era synpunkter också. Eller ännu bättre – boka om och kom med!

Välkomna alla till ett möte på Stockholm Business Region på förmiddagen den 20 maj. 

Plats: Stockholm Business Region · Drottninggatan 33 (vid Sergels torg)

Agenda:

08:30 Samling, mingel och morgonfika

09:00 Välkommen – presentation av mötesdeltagarna

09:15 Automation Region – dagsläget, aktiviteter och möjligheter

09:45 Stockholm Business Region – verksamhet, automationsfokus

10:00 Gruppdiskussioner (och mer fika) 
 · Erfarenheter/önskemål 
 · Möten/seminarier – teman? Hur ofta? Var? 
 · Branschöverskridande automation – möjligheter? 
 · Vilken form? Frukost/lunch/kortare eller längre? 
 · Fler medlemmar – både leverantörer och användare! 
 · Finns behov av någon arbetsgrupp? 
 · Tips/idéer/förslag

11:00 Sammanfattning fortsatta aktiviteter

11:30 Avslutning med gemensam lättlunch på Stockholm Business Region

Mötet är kostnadsfritt och alla automationsintresserade är välkomna. 
Anmäl dig på www.automationregion.com!

Varmt välkommen! 
Gunnar Iggendal · Stockholmsansvarig Automation Region 
070-333 65 95 · gunnar.iggendal@automationregion.com

Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav. 
Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med produkter och 
applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region syftar till att ta tillvara denna 
mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och kompetens inför framtiden. 

Läs mer om oss och våra aktiviteter på www.automationregion.com.


