Inbjudan till
frukostmöte

Hur skapar vi nya affärsmöjligheter med IoT?
Frukostmöte i Västerås den 8 september
Vi är många som funderar på hur IoT, Internet of Things, kan bli en affärsmöjlighet. Välkommen att bli
inspirerad av andras framgångar och få tips på hur du kan hänga med i den snabba utvecklingen. Vid
frukostmötet medverkar:
• Fredrik Bruhn, vd för Unibap AB, som berättar om ett nyutvecklat system som kombinerar
bildbehandling och artificiell intelligens.
• Fredrik Hoel, Site Manager på vårt medlemsföretag Acando, delar med sig av innovativa idéer
och tankar om nya affärsmodeller kopplade till IoT.
• Susanne Timsjö, programchef för PiiA, som berättar om en ny utlysning från det strategiska
innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA).
Frukostmötet avslutas med en ”Do Tank” som leds av Nina Bozic, doktorand på Mälardalens
högskola. Kristian Sandström, forskare vid SICS Swedich ICT, presenterar projektet IoTSP, Industrial
Internet of Things Services and People, och bjuder in företag att medverka.
Frukostmötet arrangeras av Mälardalens högskola, Automation Region och SICS Swedish ICT.
Varmt välkommen!
Karolina Winbo, Processledare · 021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com

Tid: Tisdag den 3 maj 2016, kl 07.30 - 10.15
Plats: expectrum Circle HUB, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Anmälan: Anmäl dig på hemsidan, www.automationregion.com

Agenda
07.15 – Välkommen till expectrum, frukosten står framdukad
07.45 – På gång inom Automation Region och VINNVÄXT handlingsplan
Karolina Winbo och Mikael Klintberg, Processledare Automation Region
07.50 – föreläsningar och information
Fredrik Bruhn, Unibap AB, Fredrik Hoel, Acando Consulting AB, och Susanne Timsjö, SICS Swedish ICT
08.45 – Do Tank
Nina Bozic, Mälardalens högskola
10.15 – Avslutning
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.

