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Automatik 2020-messen i Brøndby Hallen
Efterhånden et det en måned siden, at Automatik 2020 blev
gennemført i Covid-19’s skygge. Det viste sig at være en ”tynd”
messe, hvor udstillerantallet var ca. halveret, og hvor de fleste af de
”tunge drenge” i branchen glimrede ved deres fravær. Den manglende
bredde af udstillere kombineret med Covid-19’s restriktioner i de
virksomheder, som normalt besøger messen, holdt åbenbart så
mange væk, at besøgstallet kun nåede godt 1.200 på de tre dage,
hvor vi plejer kunne nå op på 3.500 – 3.700.
Der var dog en del interessante emner blandt de besøgende, så en
total skuffelse blev messen alligevel ikke.

TEC, Ballerup
Fra PROCENTEC i Holland har jeg modtaget følgende:

Webinar
For October we are happy to announce our new webinar line-up with a
brand new topic, focusing on the logistics industry.
"Troubleshootig a logistical network; how to prevent costly downtime!"
This webinar will be available in English, Dutch, German and Italian.
Click on the language of your choice to find out more and register for
FREE.

Please note that the events all have a limited number of participants.
Therefore we recommend to sign up as fast as possible. Feel free to
share these links with your colleagues. Should any of our events be
fully booked, please reach out to us at marketing@procentec.com.
(Du kan endnu nå at være med f.eks. den 27. oktober)

PROFINET-kursus 4. – 5. november i Silkeborg
Hvis der ikke kommer yderligere Covid-19 restriktioner, gennemføres
kurset som planlagt.

Kursusbeskrivelsen kan læses på vores hjemmeside Udsnit af PROFIBUS
Danmarks stand på
http://profibus.dk/wp-content/uploads/PROFINET-kursus-2020_2-1.pdf
Automatik 2008
Der er i dag endnu to ledige pladser, som vil blive besat efter ”først til
mølle”-princippet. Bemærk de meget store rabatter til medlemmer af
PROFIBUS Danmark!
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