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1–3 OKTOBER 2019 I MCH MESSECENTER HERNING
Du och dina kollegor bjuds in till hi Tech & Industry Scandinavia, där hela 
industrin samlas under tre inspirerande dagar med massvis av nätverkande, 
kunskap och de nyaste trenderna inom branschen.

På hi-mässan kommer branschens ledande utställare att finnas på plats, och 
presentera mängder av framtidens nya produkter och lösningar – mässan 
bjuder också på spännande event med massvis av inspirerande upplevelser, 
konferenser och branschöverskridande aktiviteter.

Vi ser fram emot att önska dig och dina kollegor välkomna till hi Tech & 
Industry Scandinavia 2019.
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UPPLEV 6 INSPIRERANDE 
EVENT PÅ HI-MÄSSAN

1 OCTOBER 
WIND ENERGY DENMARK – Ta del av konferenser 
och utställningar som kombinerar teknik, innovation, 
forskning och affärsutveckling inom vindsektorn.

2-3 OCTOBER 
TECHNOMANIA – Få en inblick i tech-framtiden 
med state-of-the-art-teknik, event och föredrag med 
föreläsare från hela världen om hållbarhet, framtid-
steknik, digitalisering och Industri 4.0.

1-3 OCTOBER
INTERNATIONAL FOOD CONTEST – Få en inblick i 
livsmedelsindustrin, när IFC presenterar nya produk-
ter, tekniker och maskiner för hela livsmedelsindu- 
strin.

1-3 OCTOBER
NYHET: THE SMART COMPANY – Upplev den 
nyaste tekniken inom digitalisering av tillverkningspro-
cesser och fördelarna med att integrera teknik i alla 
delar av verksamheten.

1-3 OCTOBER
NYHET: 3D TECH – 3D-skrivare, leverantörer av 3D- 
utskrivna föremål, 3D-skanning, mätning och kvalitets- 
säkring i 3D, ritningar och konstruktionsprogram i 3D,  
samt kunskap & råd.

1-2 OCTOBER 
NYHET: PRODUCTION DENMARK – Inspireras av 
keynote-talare som delar med sig av sin kunskap om 
Industri 4.0, inspirerande automationslösningar och 
hur de kan användas.
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