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Promotionbåten 18-19 oktober
Att ta tillvara en världsposition
Automation Region deltar i Örebroregionens satsning Promo-
tionbåten. I år är miljön i fokus och alla resenärer åker till ham-
nen i Stockholm med tåg – som gör ett ca 5 timmar långt uppe-
håll i Västerås för en utställning på Aros Congress Center!
Automation Region finns på plats både på Aros Congress Center och ombord på 
själva Promotionbåten. Vi ställer ut på Aros Congress Center och i båtens semi-
narieprogram föreläser processledare Sven-Arne Paulsson enligt följande:
Tid: Kl 10:30 den 19 oktober
Lokal: Berlin
Rubrik: Hur tar man tillvara på en världsposition? 
 – en föreläsning om automation och robotik i Mälarregionen
Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för vår konkurrens-
kraft och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Pro-
motionbåtens miljöfokus går hand i hand med detta – automation omfattar alla 
system runt mätning, styrning och övervakning av tillverkningsprocesser. Hur tar 
vi tillvara och utvecklar vår styrka?
Givetvis erbjuds det mycket annat, som exempelvis invigningstal på Aros Con-
gress Center av Anders Wijkman. Boka in Promotionbåten redan idag – och boka 
in Automation Regions seminarium på Östersjön! Därefter följer ett stort antal 
andra intressanta föreläsningar, utförligt presenterade i programmet. Över 1400 
personer är redan anmälda!
Anmäl dig på www.promotionbaten.se. Har du några frågor om Automation 
Regions arrangemang, kontakta Sven-Arne Paulsson enligt ovan.
Varmt välkommen!

www.automationregion.com

Kontaktperson
Sven-Arne Paulsson, 
processledare Automation Region 
021-10 13 17 
sven-arne.paulsson@ 
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.


