
Välkommen till Automation Expo
Campus Hultsfred Rock City · 24 mars 2020

Välkommen till en dag där du får ta del av erfarenheter från företag som har utvecklat sina arbetsmetoder 
genom att digitalisera, automatisera och robotisera. Få mer information om hur ditt företag kan få stöd att 
utveckla verksamheten via Robotlyftet och Produktionslyftet. Möt leverantörer och konsulter som kan hjälpa 
ditt företag att ta nästa steg. Robotlyftet, IUC Kalmar, Hultsfreds kommun och Automation Region bjuder in till 
Automation Expo på Campus Hultsfred den 24 mars.

Jag vill anmäla mig Vilka kommer?

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om 
användning av och investeringar i automationslösningar. Automation Expo i Örnsköldsvik arrangeras inom ramen för Robotlyftet 
som finansieras av Tillväxtverket.

Praktisk information
Datum: Tisdag den 24 mars 2020

Tid: Klockan 09:00 till 16:00 · Lägg till i kalender

Plats: Campus Hultsfred Rock City, Transportgatan 4 i Hultsfred · Karta

Anmälan: Senast den 16 mars via Automation Regions webbsida

Upplysningar: Magdalena Evaldson, magdalena.evaldson@automationregion.com

https://www.automationregion.com/aktiviteter/automation-expo-i-hultsfred-besokarinbjudan/
https://www.automationregion.com/deltagare-hultsfred
https://www.automationregion.com/aktiviteter/automation-expo-i-hultsfred-besokarinbjudan/?add_to_calendar=17447
https://goo.gl/maps/Gi7LJdwdzjLn3ne67
https://www.automationregion.com/aktiviteter/automation-expo-i-hultsfred-besokarinbjudan/
mailto:magdalena.evaldson%40automationregion.com?subject=Fr%C3%A5ga%20om%20Automation%20Expo%20i%20Hultsfred


Program

09:00 Registrering, frukost och mingel i utställningen

09.45 Inledning, exempel, trender och möjligheter

• Automation hos ett gjuteriföretag – Richard Wiger, Nya Gjuteribolaget
• Automation hos en möbeljätte – Fredrik Widén, IKEA Industry
• Omvärldsutblick och megatrender inom robotautomation – Ove Leichsenring, SWIRA
• Additivt Teknikcenter, Joakim Svensson

11:00 Möjlighet till studiebesök på Additivt Teknikcenter

12:00 Lunch i utställningen

13:00 Stöd till automatisering i små och medelstora företag

• Robotlyftet – Stefan Karlsson, IUC Kalmar län
• Produktion och automation – Bernt Henriksen, Automation Region
• Produktionslyftet – Malin Eriksson och David Andersson

14:30 Fika, mingel i utställningen

16:00 Avslutning

Är du intresserad av att ställa ut?
Här finns anmälningsformulär för utställare   

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar små och stora bolag, akademi och offentlig 
sektor – sammanlagt över 130 engagerade medlemmar och samarbetspartner. Automation Region arbetar för att marknadsföra 
svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Finansiärer: Automation Region är en centrumbildning vid:

https://www.automationregion.com/aktiviteter/automation-expo-i-hultsfred-utstallarinbjudan/

