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Danmarks stand på 

Automatik 2008

Danmark er ved at åbne igen
Corona’en er øjensynlig under kontrol nu, og vi kan begynde at se 

frem mod de aktiviteter, vi kan gennemføre i år. 

Men vi skal jo nok tage alt med forbehold, og hvis smitteniveauet vil 

stige, må vi forvente, at nogle af restriktionerne genindføres.

Automatik 2020-messen i Brøndby Hallen
Messen gennemføres som planlagt fra den 8. – 10. september i 

Brøndby Hallen. Som det ser ud nu, har myndighederne sat en 

begrænsning på ca. 600 gæster ad gangen. Det vil betyde, at gæster 

skal registrere sig på forhånd og ”bestille billet” til et af de 6 time slots, 

som de 3 åbningsdage opdeles i. På den måde kan arrangørerne 

styre adgangen til messen. 

Det betyder også, at der inde på vores stand på 12 m2 kun må 

opholde sig 3 personer samtidig, og hvis der er flere besøgende til 

standen, må vi stå ude på gangarealet og tale med dem. 

Cafe’er og mødeområder er lukket, og alt hvad der er af spise og

drikke, er kun som take-away. 

Vi forventer mere information om Automatik 2020 i løbet af sommeren. 

Og vi glæder os til at hilse på de medlemmer, der besøger messen.

Du finder os på stand 1284 – næsten samme sted, som vi plejer at

være nemlig midt på langsiden over for indgangene.

PROFINET-kursus er udsat til 4. – 5. november
PROFINET-kurset er således udsat til det, som vi regner med at 

kunne kalde for ”bedre tider”. Kursusbeskrivelse med temaer, der 

behandles, samt priser er udsendt sammen med dette nyhedsbrev. 

Kursusbeskrivelsen kan også læses på vores hjemmeside 

http://profibus.dk/wp-content/uploads/PROFINET-kursus-2020_2-1.pdf

Allerede nu modtager vi gerne tilmeldinger til dette populære kursus.

IO-Link workshops
De workshops, som vi skulle have afholdt her i foråret, er udskudt til  

foråret 2021. Mere herom i et senere nyhedsbrev.

Sekretariatet er ferielukket
Jeg holder ferie fra ca. 16. juli til ca. 10. august. Jeg læser mails og 

tager action på hastere, hvis det kan ske fra en telefon. 

God sommer!
Tilbage er der vist kun at ønske PROFIBUS Danmarks medlemmer og 

andre gode venner af foreningen en rigtig dejlig sommertid. 

mailto:peter.greve@profibus.dk
http://www.profibus.dk/
http://profibus.dk/wp-content/uploads/PROFINET-kursus-2020_2-1.pdf

