
Inbjudan till 
frukostmöte

Tid:  Onsdag den 8 februari 2017, kl 07.30 - 09.30

Plats:  Invest Stockholm (före detta Stockholm Business Region) • Drottninggatan 33 • Stockholm (vid 
Sergels torg)

Anmälan:  Anmäl dig på hemsidan, www.automationregion.com

Agenda
07.30 – Välkommen till Invest Stockholm – frukosten står framdukad

08.00 – På gång inom Automation Region och Invest Stockholm  
Gunnar Iggendal och Torbjörn Bengtsson

08.10 – Gamification – ett lyft för svensk industri 
Susanne Timsjö, programchef PiiA

09.00 – Mingel med automationskollegor

09.30 – Avslutning

VINNVÄXT-vinnaren Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola 
som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor – sammanlagt över 120 
engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att 
marknadsföra den svenska automationskompetensen, stimulera innovationer och säkra 
branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Gamification – ett lyft för svensk industri
Frukostmöte i Stockholm den 8 februari
Gamification är ett område som under det senaste året väckt ett stort 
intresse inom industrin. Det kan beskrivas som en process för att 
använda speltänk och spelattribut för att skapa engagemang; det rör 
sig inte om att förvandla produkter i industrin till spel. PiiAs programchef 
Susanne Timsjö arbetar med människans behov i fokus med sikte på en 
säker industri där verktyg, system, produkter och tjänster är designade 
för att göra användarna av dem lika effektiva som engagerade.

– Det handlar om att identifiera mänskliga grundmotivationer med hjälp 
av tänket från spelvärlden, vars design är till för att fånga oss, berättar 
Susanne. Detta vill vi utnyttja för att utforma meningsfulla system och 
produkter.

Välkommen till ett frukostmöte om hur speltänk kan inspirera och utveckla industrin. Susanne 
Timsjö berättar också mer om PiiA:s aktuella utlysning som har öppnat här i början av januari.

Gunnar Iggendal • 070-333 65 95 • gunnar.iggendal@automationregion.com 
Torbjörn Bengtsson • 070-472 80 06 • torbjorn.bengtsson@stockholm.se

Automation Regions aktiviteter i 
Stockholm genomförs i samarbete med 

Scanautomatic & Processteknik. 

Mer information: www.scanautomatic.se


