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Seminarium om Indien
– investerar 2200 miljarder kronor inom 

energi, kraftverk och elnät!
Välkommen till seminarier med Svenska Exportrådet 
och Automation Region om affärsmöjligheterna i ett 
av världens största tillväxtländer. Indien planerar att 
investera 2200 miljarder kronor i energi, kraftverk och 
elnät bara under de närmaste fem åren!
För att informera om möjligheterna och undersöka intresset för en 
delegationsresa, arrangerar vi två seminarier i februari 2011:

Stockholm · 7/2 16:00-19:00 · Exportrådet · World Trade Center
Göteborg · 9/2 · 16:00-19:00 Exportrådet · Maskingatan 5
Anmäl dig genom att klicka här eller kontakta oss enligt nedan!

Vid de kostnadsfria seminarierna medverkar representanter från 
Automation Region och Exportrådet. Dessutom genomför 
Exportrådet ytterligare ett seminarium i Malmö den 10/2.

Om intresse finns planeras en delegationsresa till Indien runt 
den 16-18 maj 2011 med besök hos två stora statliga energibolag, 
företaget Power Grid Cooperation (med ansvar för Indiens elnät), 
ABBs och Siemens anläggningar i landet samt privata aktörer.

Exportrådet är samägt av svenska staten och Svenskt Näringsliv 
och verkar för att underlätta för svenska företag att växa internatio-
nellt. I Indien har de kontor i New Delhi, Bangalore och Mumbai.

Kontakta oss gärna redan nu om det 
finns intresse för seminarierna och/ 
eller delegationsresan:
Helena Jerregård · Automation Region 
helena.jerregard@automationregion.com
Ulrika Bohman · Exportrådet 
ulrika.bohman@swedishtrade.se

www.automationregion.com

Kontaktperson
Helena Jerregård, 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.

http://www.automationregion.com/indien-inbjudan.htm

