
Robotteknologi og 
automatisering af 
produktionen
- en eftermiddag med tema & netværk d. 3. marts 2016 kl. 13-18

Program

13:00 – 14.00:  Præsentation af deltagere i bussen. Herefter netværksnak
14:00 – 14:10:  Velkomst v/ DIMA
14:10 – 14:50:   Faglig leder, Søren Peter Johansen ved Teknologisk Institut, Robotteknologi: Giver et overblik over 

udfordringer, barrierer og muligheder med at automatisere produktionen og anvende robotteknologi 
i Danmark

14.50 – 15:20:    Hør om en mindre virksomheds erfaringer på godt og ondt!
15:20 – 15:40:  Pause med netværk blandt robotterne (kage og kaffe)
15:40 – 16:20:  Rundvisning med mulighed for at røre, se og programmere robotter!
16:20 – 16:40:   v/ Søren Peter Johansen: Gode råd om, hvordan man kommer videre; hvilke kompetencer man 

skal have i virksomheden; hvor man kan få hjælp og evt. støtte
16:40 – 17:00:  Afrunding v/ sekretariatschef Susanne Toftager fra DIMA
17:00 – 18:00: 	 Refleksion	og	netværk	i	bussen

Tid & Sted

Tid: 
Torsdag d. 3. marts 2016

Kl. 13-18 
(Inkl. transport fra Kolding til Odense med bus)

Sted: 
Vi mødes ved Kolding Åpark 1, 6000 Kolding.
Her kører vi i bus til Teknologisk Institut i Odense.

(OBS: kom lidt før, så din nummerplade kan blive 
registreret)

Pris & Tilmelding

Pris:  
Gratis

Tilmelding:
Skriv til udviklingskonsulent Henriette Nørgaard på 
hennr@trekantomraadet.dk for tilmelding.

Senest mandag den 29. februar! 

Til produktionschefer, ledere og nøglemedarbej
dere. For jer, der overvejer at komme i gang med 
automatisering.

  Hør om en mindre virksomheds erfaringer på godt 
og ondt!

  Og hør om de muligheder og barrierer, der er ved 
automatisering af produktionen

  Samt få gode råd om at komme i gang fra faglig 
leder ved teknologisk Institut, Søren Peter  
Johansen

Kom med til en eftermiddag, hvor I får mulighed 
for at røre, se og programmere robotter!  

Vi starter med en bustur fra Kolding til Odense som 
bliver	brugt	aktivt	til	netværk	og	refleksion.	Der	vil	
blive serveret kaffe og kage i Odense

Vi glæder os til at se dig til en eftermiddage med 
viden, netværk og erfaringsudveksling.

Venlig hilsen
Danish International Manufacturing Academy


