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Hannover Messe tæt forude
Foråret er på vej, og det betyder messe i Hannover. Her i 

Danmark er vi så heldige, at denne verdensbegivenhed næsten 

ligger i vores baghave – kun ca. 3 timers kørsel fra Puttgarten

og lidt mere fra Padborg – det betyder at hvis man kommer 

tidligt hjemmefra om morgenen, kan det være muligt at 

gennemføre et rimeligt messebesøg på førstedagen. 

Og så er der lige det problem at finde overnatningsmulighed –

men jo før du kommer i gang med at lede, desto større er 

chancerne for at finde noget i rimelig afstand fra messen. 

Jeg vil anbefale at gå ind på messens hjemmeside og læse 

både anbefalinger og ikke mindst advarsler mod såkaldte 

”værelseshajer”. 

PI – PROFIBUS & PROFINET International, som er vores 

moderorganisation, er der naturligvis også med en ret pæn stor 

stand, som du finder i Hal 9 (lige inden for syd-indgangen), og 

vi er på stand nr. D69. Håber, du vil lægge vejen forbi og se på 

vores præsentation af nyheder hovedsagelig indenfor 

PROFINET og IO-Link

Hannover Messen afholdes fra den 1. – 5. april, og den er åben 

fra kl. 9.00 – 18.00. 

PROFINET-kursus
Kurset afholdes i Silkeborg i samarbejde med Au2mate 

Academy.

2-dages kurset er åben for alle, og medlemmer af PROFIBUS 

Danmark har de sædvanlige prisfordele. 

Læs mere om kurset i den medsendte fly’er PROFIevent.

Vi har allerede 4 tilmeldinger, og der er kun 10 pladser – så

skynd dig at sende din tilmelding, hvis du skal være sikker på 

plads.

Årsmøde og generalforsamling - HUSK
Bemærk: Kun for medlemmer af PROFIBUS Danamark

Onsdag den 27. marts på Danmarks Tekniske Museum i 

Helsingør. Husk tilmelding af hensyn til bestilling af frokost og 

fri entre billet. 

Vi har bestilt en speciel rundvisning med fokus på industri og 

industriteknologi. 

I øjeblikket er der særudstillinger om Rummet tur-retur,

‘Smartphonemania’ og Industri - Fra håndværker til robot.

Vi ser frem til din tilmelding.
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