Besökarinbjudan
Automation Expo

Automation Expo i Arboga med SAAB
Torsdagen den 19 november bjuder Automation
Region in till ett annorlunda Automation Expo. Expot
hålls på Robotmuseet i Arboga där delar av Arbogas
industrihistoria visas upp. En historik som har stark
koppling till SAAB och den verksamhet som bredrivs i
Arboga än idag.
Värd för eventet är SAAB i Arboga och under
Automation Expo kommer flera representanter från
SAAB att finnas på plats. Olle Ytterberg, Director
Business Development och Catarina Lindholm, Head
of Commercial Development berättar om verksamheten
hos SAAB och de utmaningar och möjligheter man
ser framöver. Fredrik Bruhn är adjungerad professor
i robotik och flygelektronik vid Mälardalens högskola och håller ett föredrag om pålitligheten inom
industriell IoT. Se programmet på Automation Regions hemsida i besökarinbjudan.
Automation Expo kommer denna gången ha en annorlunda inramning där de utställande företagen
har montrar i den permanenta utställningen på Robotmuseet. Det innebär att expot kommer att vara
utspritt i flera olika rum så se till att ta en ordentlig rundvandring.
Efter klockan 14.00 erbjuds en guidad rundvandring på Robotmuseet, anmälan sker på plats.
Tillsammans skapar vi en mötesplats för nya kontakter och samarbeten. Automation Expo är öppet
för allmänheten, deltagandet är gratis och vi bjuder på en lättare lunch. Vi ser gärna att du anmäler dig
via hemsidan så att vi kan beräkna förtäringen. Automation Expo i Arboga sker i nära samarbete med
SAAB, Arboga Kommun och näringslivsenheten i Arboga.
Varmt välkommen!
Arbetsgruppen för affärsutveckling i Automation Region
Anmälan för besökare:

Vi vill veta hur många som kommer för att kunna beräkna måltider med mera.
Anmäl dig på hemsidan, www.automationregion.com

Tid:

Expot är öppet kl 11.00 - 14.00, torsdagen den 19 november 2015.

Plats:

Robotmuseet i Arboga, Glasbruksgatan 1.
Parkering finns i anslutning till expot.

Mer information:

Kontakta Anna Sandberg på 021-15 17 67 eller
anna.sandberg@automationregion.com

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. Mer information: www.automationregion.com.

