Internationellt frukostmöte den 1 oktober

Automationsexport och beröringsfri temperaturmätning
Vi fortsätter att dubblera våra frukostmöten med föreläsningar inom skilda områden
– lika intressanta, men väldigt olika! Denna gång kombinerar vi ett exempel på lyckad
internationalisering med ”het” teknik inom området beröringsfri temperaturmätning.
Observera att det sistnämnda föredraget hålls på engelska.
Marie Gidlund från Business Sweden inleder med en kort presentation för att sedan lämna över till Roger Eklund
från företaget Scandinvent. Under rubriken Från Irsta till Indien berättar Roger om hur Scandinvent bearbetar
den internationella marknaden. Efter frukostmötet finns det möjlighet att träffa Anna Hellerstedt från Business
Sweden. Anna är handelssekreterare i Finland och väldigt insatt i utlandsmarknader i allmänhet, Norden och
Finland i synnerhet. Ett utmärkt tillfälle för den som vill diskutera internationalisering!
Därefter introducerar Jonas Frank från medlemsföretaget Elit sin brittiske kollega Anthony Smith från Calex, som
(på engelska) tar upp följande:
Non-contact temperature measurement (IR) – opportunities and challenges
- What are the advantages of non-contact measurement – what do we need to know to get reliable results?
- Other applications than process temperature measurement
- Recent innovations in IR thermometry and their benefits to industry
- Customer Case.
Plats:
Automation Center i Kopparlunden · Sintervägen 12 · Västerås
Datum: Tisdag den 1 oktober 2013 · 07:30-09:00
Program:
07:30

Välkommen till Automation Center – frukosten står framdukad!

07:40

Nyheter inom Automation Region
Mikael Klintberg · Processledare

07:45

Från Irsta till Indien
Marie Gidlund · Business Sweden
Roger Eklund · Scandinvent

08:00

Non-contact temperature measurement (IR)
Jonas Frank · Elit
Anthony Smith · Calex

08:30

Fortsatt mingel med automationskollegor

09:00

Avslut

Anthony Smith

Direkt efter mötet: Möjlighet till samtal med Business Swedens Anna Hellerstedt!
Frukostmötet är kostnadsfritt och alla automationsintresserade är välkomna.
Anmäl dig på www.automationregion.com!
Varmt välkommen!
Mikael Klintberg · Processledare · 021-10 70 13
mikael.klintberg@automationregion.com
Automation ger oss de verktyg som behövs för långsiktigt säker produktion med uppfyllda miljökrav.
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.
Läs mer om oss och våra aktiviteter på www.automationregion.com.

