
INVITATION TIL

AUTOMATIONS- OG
ROBOTBRANCHENS
TRYGGE MØDESTED

Det vil glæde os at se dig på Automatik den 8.-10. september 2020 i Brøndby Hallen
Netværk er bedst face-to-face, og vi glæder os til at byde dig velkommen på Automatik - i et trygt og 
ansvarligt koncept, der er tilpasset tiden og de gældende retningslinjer.

Du finder os på STAND B1238

Benyt denne invitationskode, når du registerer dig: B1238
Sådan gør du (du sparer entreen på kr. 100):

 Bestil din entrébillet på automatikmesse.dk

 Indtast invitationskoden under fanen ”Personoplysninger”

 Du modtager din entrébillet på mail

Tag gerne dine kolleger med – de kan også benytte invitationskoden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen

Mange hilsner

Technicon ApS
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http://webshop.automatikmesse.dk/Webshop/Identification?id=473&languageId=1


AUTOMATIK
COVID-19 KONCEPT
Med et nyt Covid-19 koncept for Automatik passer 
vi på dig og dine kolleger:

Før messen

• Gæsterne fordeles jævnt 
(ankomsttidspunkt vælges 
ved registrering)

• Gæsterne modtager 
praktiske informationer 
forud for besøget

Indgang

• Gæsterne fordeles ved tre 
indgange

• Tællere sikrer det rette 
antal gæster i hallen og 
ved konferencerne

• Synlig information med 
råd om antal, afstand & 
hygiejne

Messen

• Fokus på rette antal 
gæster og udstillere i 
hallen (jf. myndighedernes 
anbefalinger)

• Messen opbygges efter 
gældende anbefalinger – 
alle stande er 12m2

• Brede gange (4 meter) skal 
sikre plads til gæsterne

• Hygiejnestationer og 
ekstra rengøring

• Påmindelser om afstand & 
hygiejne

Konferencer

• Gennemføres tilpasset de 
gældende anbefalinger i 
Idrættens Hus

Afrejse

• Ved eventuel  
spidsbelastning guides 
gæster til rette udgang fra 
messen

TRYGT
MØDE

ANTAL • AFSTAND • HYGIEJNE

Du kan opleve følgende konferencetemaer:

• Kvalitetskontrol
• LOT Size one
• Danmarks Robotstrategi
• Forebyggende vedligehold
• Track & trace
• Robotter i produktionen

• Kunstig intelligens og de
• 17 verdensmål
• VR, AR og andre digitale
• hjælpemidler
• Maskinsikkerhed i produktionen
• DIRA Automatiseringsprisen 2020
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