Kom og lær hvordan du kan hjælpe dine kunder
til at forbedre deres bundlinie med IoT!

IoT Seminar 15. marts 2016
hos SkanCode i
Nordsjællands Konference Center

Internet of Things fylder mere og mere - både privat og
erhvervsmæssigt. Analytikerne beretter om uanede muligheder, et
eksploderende antal devices, der bliver koblet direkte på internettet
lige nu, mens vi taler ….. – ingen tvivl om at der er skabt en ’hype’,
men hvad er realiteterne?
Er det gammel vin på nye flasker? – og hvis ikke, hvad
er så det nye?
Vi ved at mange – også beslutningstagerne hos vores
kunder – har et stort fokus på øget digitalisering/smarte
produkter/Internet of Things/Big Data, og er det vigtigt
for vores kunder – så er det også vigtigt for os!

Vi starter med frokost
og Networking kl. 12-13.

På seminaret vil vi se på hvad der er fup og
fakta, høre på eksterne eksperter og om
konkrete eksempler, samt ikke mindst diskutere
hvad vi kan bruge AIM Denmark til i vores
tilgang til markedet.
www.aimglobal.org

Nordsjællands Konference Center, Scandinavian Trade Building,
Gydevang 39-41, DK-3450 Allerød.
Agenda:
Seminaret er for
AIM-medlemmer
og deres gæster –
her iblandt også
kommende
medlemmer af
foreningen.

13:00 – 14:40
•
•
•
•

Velkomst og introduktion ved Henrik Granau, AIM DK Sekretariatet
Hvad er IoT? – og hvorfor er det så interessant? ved Mirko Presser, Alexandra Instituttet
Du kan forbedre din bundlinje med IoT! (med cases) ved Christoffer Spangenberg, Trifork
IoT er en del af en større Digital Transformation ved …. (taler endnu ikke endeligt bekræftet)

14:40 – 15:00

Kaffe og networking

15:00 – 16:00
• AIM og IoT ved Keld Ole Nielsen, AIM DK’s formand
• AIM DK’s danske IoT initiativ, Sacha Mendes da Silva, AIM DK’s bestyrelse
• Opsummering og afrunding ved Henrik Granau, AIM DK Sekretariatet

16:00 – 16:20

Farvel og networking
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Tilmelding til arrangementet
sendes til hbg@granauit.dk.
Efter seminaret afholdes der ordinær generalforsamling i AIM DK med start kl. 16:20.
Ikke-medlemmer er velkommen til at deltage i generalforsamlingen, men har
naturligvis ikke stemmeret.

www.aimglobal.org

