Kom och diskutera industrins framtid med oss!
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Kom och diskutera industrins framtidsfrågor med oss på
TechDay i Malmö, den 29/11
Hej industrivänner!
Hur kan vi utnyttja ny smart teknik, jobba både hållbart och lönsamt? Vad är den bärande
strategin i industriföretag som lyckats? Vad händer med företag och människor i den snabba
transformationen?
Vi ser fram emot att träffa dig på TechDay i Malmö den 29 november. Här får du möjlighet att
lyssna på en rad insiktsfulla reflektioner kring dessa frågor, och diskutera med föreläsare och
andra deltagare.
Vi är nu inne i brytningstiden mellan höst och vinter, och i en avgörande tid - för miljö,
världsekonomi och teknikskiften - där industrin står inför både utmaningar och enorma
möjligheter. Vilka är avgörande för ditt företag?
Mycket välkommen att vara med oss och föra diskussionen framåt! Vi ses på TechDay i Malmö
den 29/11.
Camilla Dahlin
vd IUC Syd

Bevaka TechDay's hemsida för fortlöpande information och anmälan.
Läs om två av TechDay's talare här nedan.

Utmanar de stora jättarna med
nya tjänster

Tillväxt, trovärdighet, kapacitet
och vilja

Små företag som knäcker koden och blir
digitala ledare får snabbt enorma
konkurrensfördelar och kan återta en annars
osäker plats i den globala ekonomin.
Helsingborgsföretaget Beneli AB pressades
hårt av ökad konkurrens, inte minst från
Kina.

Hur gör de egentligen, företag som lyckas
inkludera perspektiv och kompetens kring
mångfald, normer och icke diskriminering i
sitt strategiska utvecklingsarbete? Frågan är
avgörande, inte minst för den framtida
kompetensförsörjning.

Günther Dieroff, Chief Business Development
Officer på Beneli, beskriver hur de, genom att
digitalisera alla funktioner i bolaget, nu
utmanar de stora jättarna med nya tjänster,
till exempel inom IoT.

Filippa Swanstein, rättighetsvetare,
organisationsutvecklare och delägare i
utbildningsföretaget Swanstein & Henrikz,
pratar om tillväxt, trovärdighet, kapacitet
och vilja.

Var smart. Utnyttja
kostnadsfritt stöd för att göra
rätt satsningar inom
automation och robotisering.
Under perioden 2019 - 2021 kan små och
medelstora industriföretag i Sverige ta del av
Robotlyftet. Det handlar om analyser,
utbildningar, seminarier, automationscheckar - olika insatser för att ge dig kunskap och
kontakter.
AKTUELLT: Grundutbildning inom automation och robotisering, Beställarkompetens - 20 november
2019, i Lund.
LÄS MER HÄR om Robotlyftet
Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri.

Tack alla fantastiska företag, forskarmiljöer och organisationer som
gjorde Industrinatten 2019 till en spännande och lärande upplevelse
för över 1000 ungdomar.
På Slagthuset i Malmö fick deltagarna på årets Industrinatt gå snitslad bana mellan olika prova
på-stationer under tema Hälsa och Teknik, Hållbar stad och Innovation/Utbildning. Chartrade
bussar körde sen ut alla till studiebesök i Malmö/Lund med omnejd och även en tur ner till
Trelleborg.
TACK alla ni som tog emot oss och som medverkade på Slagthuset!
Se några bilder och alla medverkande här.
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