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Missa inte...
AcobiaFLUX-dagen och 
vårt 20-årsjubileum!
Den 4 juni smäller det! Då är det återigen dags 
för AcobiaFLUX-dagen. I år fyller vi 20 år och 
detta vill vi också fira tillsammans med dig.

Viktig information
När: 4 juni, 13:00-17:30 därefter After Work med 20-årsjubileumsfirande.
Var: Scandic Rubinen, Göteborg.
Anmäl dig på acobiaflux.se/event eller via anmalan@acobiaflux.se, senast den  27 maj. 
Ta gärna med dig dina kollegor, glöm inte att anmäla dem. Meddela vid anmälan om du 
har några speciella matpreferenser, så som allergier eller vegetariskt. Tack! 

Program
13:00 Registrering
13:15 AcobiaFLUX hälsar välkomna
13:30 Smarta fastigheter - framtiden är här
 Mikael Roos, Segment Manager - Schneider Electric
13:45 Social Automation för Industri 4.0
 Håkan Brandt, VD - Beckhoff
14:00 Industrial Network Security Made Easy
 JJ Sun, PSM Director - Beijer Electronics
14:15 Paus
14:45 Framtidens hållbara bro till hållbar kostnad
 Bengt Hergart, Property Director - Øresundsbron
15:30 Se helheten - Optimera din anläggnings totalkostnad (TCO)
 Lars Ekelund, VD - Mitsubishi
15:45 Fika med mingel
16:15 Hållbar tillväxt och energiutmaningen
 Trygve Larsen, CEO - Gurusoft
16: 45 En magisk upplevelse  
 Hemlig gäst
17:30 After Work och 20-årsjubileumsfirande

Varmt välkommen till en intressant och kul dag tillsammans med oss!

I samarbete med

Mer om AcobiaFLUX på
acobiaflux.se | automationsbloggen.acobiaflux.se | facebook.com/acobiaflux | linkedin.com/company/acobiaflux

Moderna lösningar inom Industriell IT & 
Automation är en nödvändighet för att 
möta marknadskrav och utmanande mål. 

Vi vill inspirera på resan mot framtiden med 
aktuella ämnen som smarta fastigheter, 
Industri 4.0, hållbarhet och anläggnings- 
optimering. Du kommer att få ta del 
av exempel från verkligheten där  
Industriell IT & Automation har lyft verk-
samheter till nya nivåer.  

Vi avslutar presentationerna med en  
hemlig gäst. Det kommer att bli magiskt!

När After Worken drar igång är det dags 
att fira vårt 20-årsjubileum ordentligt! Vi 
gör den till en fest med härlig musik, mat 
och dryck. Det blir även en tävling där du 
får visa vad du vet om AcobiaFLUX historia, 
fint pris utlovas. Följ Automationsbloggen 
så är du väl förberedd. Detta kan du bara 
inte missa! 
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