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Affärsresa till Kina
med Automation Region 11-15 oktober

Genom samarbete med Exportrådet och Handelskammaren 
Mälardalen kan Automation Region erbjuda en exklusiv resa till 
Kina för våra medlemmar och partner. Exportrådet står för alla 
arrangemang och Automation Region får på så sätt tillgång till den 
kinesiska marknaden och relevanta företagsbesök på ett sätt som 
vore omöjligt för ett enskilt företag.

www.automationregion.com

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

Programmet bestäms i samråd med de företag och organisationer som vill 
följa med. Kostnaden är 15 000 kronor för en deltagare, därefter 10 000 
kronor per deltagare (max tre deltagare per företag). Deltagaravgiften är 
subventionerad; den faktiska kostnaden är 30 000 kronor per deltagare, 
resterande del täcks av Exportrådets statliga finansiering.

I priset ingår deltagaravgift och programkostnader, resekostnader ingår 
inte (flyg, hotell, måltider). Exportrådet har dock tillgång till förmånliga 
avtalspriser och kommer hjälpa till att arrangera transporter och uppehälle.

En mer utförlig inbjudan med ett detaljerad program och ett 
anmälningsformulär finns tillgängligt på Automation Regions hemsida. 
Även icke medlemmar är välkomna att anmäla sitt intresse för 
arrangemanget.

För intresseanmälan eller mer information kontakta:

Helena Jerregård, 021-10 70 13, helena.jerregard@automationregion.com 
Stefan Hollertz, 0704 - 22 62 82, stefan.hollertz@automationregion.com


