Automation Region · Inbjudan juni 2012

Night Aut

– boka in tisdagen den 19 juni!
Automation Regions eget kvällsarrangemang Night Aut för
medlemmar och specialinbjudna arrangeras i år den 19 juni.
Boka in i kalendern och anmäl dig och dina medinbjudna på
hemsidan www.automationregion.com – OBS! Begränsat antal
platser, det är först till kvarn som gäller!

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

Vad är automation och
Priset inklusive transport, välkomstdryck, middag, underhållning och Automation Region?
överraskningar är 300 kronor för medlemmar, respektive, kollegor, Automationsindustrin är en av
kunder och vänner – övriga betalar självkostnadspriset 785 kronor. Sveriges viktigaste näringar.
Program tisdag 19 juni:
17:30 Incheckning vid Elbakajen i Västerås
– men vart ska vi?
17:30 – 23:00 Night Aut!
– och vad gör vi?
23:00 Utcheckning
– med fortsatt mingel!
Anmäl dig och dina gäster på
www.automationregion.com!
Senast den 11 juni vill vi ha din
anmälan – varmt välkommen!
Helena Jerregård, Christer Gerdtman
Pamela Christensson, Björn Nordén
& den glada festkommittén

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.

www.automationregion.com

