Automation Region · Pressrelease oktober 2009

Lunchseminarium den 27 oktober

Automation i Indien

Välkommen till ett spännande informationsseminarium kring
automationsmöjligheter och företagskontakter i Indien.
OBS! Seminariet hålls helt eller delvis på engelska!
Plats:
Automation Center · Kopparlunden · Sintervägen 12 · Västerås

Program den 27 oktober:
11:00 Välkommen med nyheter från Automation Region
Sven-Arne Paulsson · Automation Region
11:10 Möjligheter inom automationsindustrin i Indien
Ulrika Bohman Troubat · Exportrådet i Indien
• Introduktion till Indiens ekonomi och tillväxt
• Utveckling av (tillverknings-) industrin i Indien – från
manuellt arbete till automatisering
• Varför finns det ett behov av automatisering i Indien –
massproduktion och kvalitet, skillnader mellan Growth
Drivers i Europa och Indien
• Behovet av förståelse och anpassning av automationslösningar för den indiska marknaden – att förstå balansen
mellan manuellt arbete och automation
• Möjligheter inom automation i Indien – intelligenta hus,
tillverkningslinor, materialhantering etc samt möjligheterna
att lägga ut program- och IT-utveckling till Indien
• Success Cases

11:45 Partnerskap i Sverige med indiska företag
som ett sätt att öka försäljningen i Indien

Geetali Chhatwal-Jonsson · Invest in Sweden Agency
• Möjligheterna att ta in indiskt kapital och kompetens för att
lyckas på den indiska marknaden

12:00 Avslut med lunch och mingel
Anmäl dig på www.automationregion.com. Har du några frågor är du
välkommen att kontakta Sven-Arne Paulsson enligt ovan.

Kontaktperson
Sven-Arne Paulsson,
processledare Automation Region
021-10 70 13
svenarne.paulsson@
automationregion.com

Vad är automation och
Automation Region?
Automationsindustrin är en av
Sveriges viktigaste näringar.
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

