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Dette Nyhedsbrev udsendes kun til medlemmer af PROFIBUS 

Danmark. 

Generalforsamling i PROFIBUS Danmark

Sammen med dette Nyhedsbrev følger den officielle indkaldelse til 

foreningens generalforsamling samt det reviderede regnskab for 

2021. 

Bemærk venligst:

Af hensyn til indkøb til frokost skal vi have din tilmelding senest den 

25. marts kl. 12. 

Hvis du har forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal 

de være undertegnede i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

Bestyrelsen håber på et godt fremmøde af vores medlemmer. 

Indbydelse til at udstille på minimesser på IO-Link touren

Den 31. maj, 1. juni og 2. juni afholder vi workshops i IO-Link. 

Som en væsentlig del af disse workshops er der en minimesse, som 

ud fra vores erfaringer fra et tilsvarende arrangement i 2019 vil blive 

godt besøgt af de eksterne deltagere på workshop’en samt af elever 

fra skolernes automationsklasser, der - vel og mærke - bliver vores 

fremtidige brugere og samarbejdspartnere. 

Alle vores medlemmer, som enten importerer, forhandler eller 

producerer udstyr til eller med IO-Link, inviteres hermed til at udstille 

på disse minimesser. Det bliver ikke noget stort og dyrt. I får et eller 

to skoleborde til rådighed, hvor I kan vise jeres produkter og software 

m.v. 

Det koster ikke noget at deltage – udstillerne betaler kun egne 

udgifter til ”standpersonale” og rejseomkostninger. 

Vi forventer til gengæld, at I promoverer disse workshops over for 

jeres kunder og kontakter. 

Vi håber at få flest mulig udstillere med, så minimessen kan blive så 

bred som mulig. 

Jeg har vedhæftet en foreløbig flyer. Når den er færdig, vil vi selv 

sende den ud til vores kontakter, og I kan  naturligvis også bruge den 

eller dele af den f.eks. på jeres hjemmeside. 

I en afsendersignatur på mails, kan der nok også være plads til lidt 

reklame for de tre IO-Link workshops. 

Hvis I har spørgsmål til arrangementet, så spørg endelig.  

Tilmelding snarest mulig til undertegnede. 

Peter Greve
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