| #RCBigBang |
RoboCluster skaber et nyt innovationsunivers og spørger:
“Hvor skal dansk robotinnovation hen?”
Der bliver rift om deltagerpladserne, når RoboClusters stjernespækkede Advisory board træder sammen
den 5. december.

RoboCluster demokratiserer innovationsprocessen og inviterer medlemmerne indenfor, når repræsentanter fra
industri, brancheforeninger og uddannelsesinstitutioner krydser verbale klinger i en gladiatorkamp af
faglighed og holdninger. Ingen kender udfaldet på forhånd, for selvom der er lagt planer for de fire faglige
grupper i det nye innovationsnetværk RoboCluster, så er det på BIG BANG konferencen den 5. december at
branchen giver sit input til temaerne Automation, Droner, Kollaborative robotter og Mobile robotter.
Det handler om, hvad der skal forskes i på robotområdet for at skabe mest mulig effekt for det danske
samfund. Er det vores nuværende styrkeposition – produktion? Er det sundhed, miljø eller noget helt andet?
Hvad mener du?
DERFOR skal du deltage!
Fordi du ikke vil hægtes af! Hvis du vil kunne snakke med om hvad der sker på innovationsområdet indenfor
robotter og droner i Danmark de næste to år, så er det på BIG BANG konferencen du bliver inspireret. Intet
andet sted finder du beslutningstagere, meningsdannere og brugere på samme tid og sted – BIG BANG
konferencen der, som dagen skrider frem, udfolder sig i en kreativ proces til et helt nyt univers. Du vil drage
hjem – forfrisket, fagligt påklædt til selv at være en del af den danske robotinnovation og ikke mindst en god
oplevelse rigere!
Overraskelse på dagen
Apropos gode oplevelser så har RoboCluster lavet en aftale med en topaktuel power-kvinde inden for motivation og teknologiudvikling. Forbered dig på at blive blæst bag over imens du nyder den gode og solide
netværksmiddag, som kun en landbrugsskole kan servere den.
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Program

09:30 – 10:30 | Ankomst, registrering, netværk, kaffe og
brunsviger
10:30 – 11:00 | Velkomst og præsentation af koncept for dagen
11:00 – 12:00 | Automation & Styring
12:00 – 12:10 | Pause
12:10 – 13:10 | Droner
13:10 – 14:10 | Frokost, netværk og udveksling af holdninger
14:10 – 15:10 | Kollaborative Robotter
15:10 – 15:30 | Kaffe og kage
15:30 – 16:30 | Mobile Robotter
16:30 – 17:30 | Netværk, bobler og snacks
17:30 – 20:00 | Netværksmiddag med surprise oplæg - GLÆD DIG

Tilmelding

RoboCluster tilbyder dette overflødighedshorn af faglighed,
holdninger og netværk uden beregning – men skynd dig.
Der er er stærkt begrænsede pladser og de besættes på
organisationsniveau efter først til mølle princippet*
Tilmelding er bindende. Der er et no-show-fee på kr 1000,- (ex.
moms)
Tilmeldingen er åben nu på
https://www.robocluster.dk/aktiviteter/big-bang-konference.aspx

Der tages forbehold for ændringer i programmet

Organisation

ADVISORY BOARD

Titel

Navn

Blue Workforce

CEO

Preben Hjørnet

LT Automation

Robotfabrikant

Lasse Thomsen

MIR - Mobile Industrial Robots

CSO

Niels Jul Jacobsen

SkyWatch

CBDO

Michael Messerschmidt

Grouleff Kommunikation

CEO

Malene Grouleff

Arbejdsgiverne

Branchechef Industri

Michael Tipsmark

Dansk Industri

Chefkonsulent

Mark Fisker

DIRA

Bestyrelsesmedlem

Michael Nielsen (Beckhoff)

DAu

Bestyrelsesmedlem

Hans Morten Henriksen
(Maskinsikkerhed)

Drone Danmark

Bestyrelsesmedlem

Julie Bloch Jensen (Copenhagen Robots)

Dansk Erhvervsfremme

Bestyrelsesmedlem

Kristine Lawaetz Lyngbo

Danish Health Tech

Projektleder

Annette Rye Larsen

Ingeniørforeningen Danmark

Formand for Erhvervs- og Vækstudvalg

Per Diget

TechCollege (Erhvervsskole)

Projektkoordinator

Julie Rafn Abildgaard

UCL (Erhvervsakademi)

Videncenter Chef

Maria Windt Jul

Dalum Landbrugsskole

Uddannelseschef

Eric Wanscher

Virksomheder

Brancheforeninger

Videninstitutioner

Praktisk information

Dato og tidspunkt: Den 5. december 2018, kl. 10:00 – 21:00
Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense
Kontaktperson: Cluster Manager Morten Nielsen, mail: morten.nielsen@robocluster.dk, tlf: 9350 7313
Der vil blive taget billeder og video i forbindelse med arrangementet til brug i forbindelse med RoboClusters arbejde.
*RoboCluster forbeholder sig ret til at fordele pladser, så repræsentanter fra mange organisationer som muligt kan deltage.
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