Smart innovation med
automation och robotteknik
Vill du bli inspirerad och få mer kunskap om nya trender inom automation och robotteknik? Vill du
undersöka ditt företags möjligheter att investera i robotbaserad automation? Vill du förstå när du
ska investera i robotteknik? Tillsammans med experter inom automation och robotteknik går vi
igenom ditt företag för att förstå vilken strategi som är rätt för ditt företag.
Vilka är ditt företags framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i detta teknikskifte?
Hur kommer ni att påverkas? Robotteknik kommer in och förändrar våra sätt att producera
produkter och skapar nya affärsmodeller och förändringen går fort så det gäller att hänga med!
Projektet kombinerar nätverksträffar med anpassat projektstöd ute på ditt företag. På
nätverksträffarna leder experter diskussioner och workshops kring framtida möjligheterna och
erfarna konsulter ger stöd ute i ditt företag. Ditt företag får hjälp att identifiera viktiga områden och
starta upp projektaktiviteter för att skapa en hållbar strategi kring automation och robotteknik.
Det här programmet vänder sig till små/medelstora industriföretag som i samverkan med stora
industriföretag vill stärka sin kompetens inom automation och robotteknik. För små/medelstora
företag ingår även projektstöd på ditt företag för att utveckla en strategi kring automation och
robotteknik. På nätverksträffarna får du möjlighet att nätverka och fylla på med kunskap och
erfarenhet om generell automation, beställarkompetens, beräkningsmodeller, finansiering,
kollaborativa robotar, framtidsspaningar och exempel på olika installationer. Vi kommer också
besöka företag som satsat på robotteknik för att ta del av deras erfarenheter.

Preliminärt program
Datum
Tisdag 23/1 kl 9-12
Mars
April
Maj
Torsdag 31/5 kl 9-12

Innehåll
Introduktion till programmet, generellt om robotteknik, besök på Lunds
Tekniska Högskolas robotlabb i Lund, Cognibotics samt RobNor.
Beställarkompetens och finansiering, DivM
Kollaborativa robotar
Studiebesök
Framtidsspaningar

Anmälan: Obs! begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Kostnad: 12 000 SEK ex moms för 5 halvdags nätverksträffar och 24 timmars projektstöd/coachning
Kontaktperson: Frida Tibblin Citron, frida@iucsyd.se eller 0761 443381.

