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Ställ ut på
Automation Expo Eskilstuna
– den 3 maj på Munktell Science Park!
Välkommen till Automation Expo i Eskilstuna!
Passa på att träffa regionens automationsbransch
under trevliga former på Munktell Science Park –
inledningstalar gör Thomas Karlsson, vd för Munktell
Science Park, med fler!
Passa på att träffa den samlade kompetensen inom automationsindustrin! Med Automation Expo skapar vi en naturlig samlingspunkt
för automationsbranschen och alla automationsintresserade i Mälardalsregionen.
Automation Expo genomförs i enkelhetens tecken; lättsam mötesform,
ingen föranmälan för besökare och Automation Region bjuder på fika
och enklare förtäring – allt för att skapa en attraktiv mötesplats för
branschkollegor! För endast 1500 kronor kan ditt företag ställa ut på
Automation Expo. Ta med en roll-up, några broschyrer och kollegor
– vi står för ståbord eller liknande – och träffa kunder, kollegor och
branschvänner!
12:00 hälsar bland andra Thomas Karlsson, vd för Munktell
Science Park, alla utställare och besökare välkomna!
Automation Expo i Eskilstuna är öppet den 3 maj mellan
kl 11:00-15:00. Inträdet är fritt och vi bjuder på en lättare lunch –
ingen föranmälan behövs.
Plats: Munktell Science Park · Portgatan 3 · Eskilstuna
För anmälan och ytterligare information, kontakta expoansvarige
Christer Gerdtman på telefon 021-470 21 75 eller
christer.gerdtman@motioncontrol.se.
Varmt välkommen!
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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.
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