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Automation Region åker till Göteborg!
Paketresa till Scanautomatic och Processteknik 26 oktober

I höst arrangeras för första gången branschmässorna Scanautomatic och 
Processteknik parallellt i Göteborg. Automation Region representeras av 
flera talare i programmet och kommer också att ha en informationsdisk 
i anslutning till Svensk Automations monter. Nu erbjuder vi våra 
medlemsföretag ett komplett paket med resa, två dagar på mässan, logi 
och en trevlig kväll i Göteborg. 

Antalet platser är begränsat, anmäl dig nu på www.automationregion.com!

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.

Välkommen till Scanautomatic som tillsammans med 
ProcessTeknik utgör Sveriges viktigaste mötesplats för 
industrin. Till mässan kommer bland annat maskinbyggare/
tillverkare, konstruktörer, styrsystemsutvecklare, 
systemintegratörer, produktionschefer, inköpare, konsulter 
och tekniker. Klicka här för mer information!

I vårt erbjudande ingår följande:
•	 Chartrad buss från Stockholm/Västerås till Göteborg den 26/10. Frukost serveras 

ombord. Bussen går sedan tillbaka på eftermiddagen/kvällen den 27.
•	 Gott om tid att besöka Scanautomatic och Processteknik.
•	 Guidad tur med spårvagn 208, tillverkad 1928 och nu renoverad till originalutseende.
•	 Tre rätters middag på Långedrags Värdshus – en trevlig restaurang med havsutskikt, 

inrymd i Sjösäkerhetens hus i Långedrag.
•	 Boende i enkelrum på Gothia Towers, ett av Göteborgs bästa hotell och dessutom en 

hisstur från själva mässan.
Ett detaljerat program med tider och platser skickas ut efter sommaren. Priset för 
hela arrangemanget är 3 195 kr exkl moms (fakturaadress anges vid registrering).
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