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Green IT Summit i Västerås
Green IT Summit är den viktigaste mötesplatsen för alla 
som arbetar med IT-relaterad utveckling i såväl privat som 
offentlig sektor. Konferensen pågår 22-23 november med 
flera verkligt tongivande medverkande. Arrangemanget 
kostar – inklusive dokumentation, kaffe, luncher samt 
middag (ej dryck) – 3900 kronor exklusive moms. Som 
medlem i Automation Region betalar du endast 
600 kronor exklusive moms!
Är du beslutsfattare, IT-chef, strateg, 
projektledare, miljöchef eller miljö- 
samordnare är detta en viktig konferens 
för din organisations utveckling mot ett ökat 
hållbarhetstänkande såväl internt som mot kund. Beslutsfattare inom 
produktutveckling och varumärkesbyggande har också en given plats på 
konferensen, då många använder de gröna IT-frågorna för att stärka sin 
organisations erbjudande och sitt varumärke.

Green IT Summit arrangeras på Aros Congress Center i Västerås. Du kan 
läsa hela programmet på konferensens hemsida www.greenitsummit.se, 
men måste anmäla dig på vår hemsida www.automationregion.com för 
att erhålla specialpriset på 600:- exklusive moms. Uppdatera dig inom ett 
högaktuellt område till ett oslagbart pris – boka in 22-23 november!

För mer information om själva arrangemanget kontakta:

Thomas Lütje · Travel Team 
021-41 00 25 · info@travelteam.se

För att erhålla specialpriset måste du anmäla dig senast den 
11 november på www.automationregion.com!

www.automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, processledare 
Automation Region 
021-10 70 13 
helena.jerregard@ 
automationregion.com

Vad är automation och 
Automation Region?
Automationsindustrin är en av 
Sveriges viktigaste näringar. 
Det är en viktig högteknologisk 
verksamhet i sig själv med en 
betydande exportandel, men 
även av stor strategisk betydelse 
för övrig svensk produktion och 
konkurrenskraft. Tankarna inom 
Lean Production får allt starkare 
fäste i svensk industri; kombinera 
detta med automationsteknologin 
och Sverige ligger i världstopp. 
Automation är vad som krävs 
för att omvandla en kundorder 
till producerad produkt samt 
ge produktionsledningen de 
beslutsverktyg som behövs för 
att styra, övervaka och följa 
upp processen. Automation ger 
oss de verktyg som behövs för 
långsiktigt säker produktion med 
uppfyllda miljökrav. Mälardalen är 
en ledande region för automation. 
Här har stora och små företag 
samlats i mängd 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 vår hemsida 
enligt nedan.
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