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OM AGROTECH
AgroTech er til for at skabe nye muligheder, ny vækst og varige konkurrence- 
fordele. Alt, hvad vi foretager os, har nøje fokus på forretningsudvikling. Det 
er nemlig nødvendigt i en verden, hvor råvare- og energipriser varierer kon-
stant, og hvor kravene til ordentlig og redelig produktion er stadigt stigende.
Vores rolle er at rådgive og hjælpe til med implementering af innovative 
løsninger. Vi er specialister i at udvikle, samle og koble ny viden om biologi og 
teknologi til kommercielle produkter inden for jordbrug og fødevareindustri.
Giv os en udfordring. Vi glæder os til en dialog.

OM CISS
CISS er et kompetencenter på Aalborg Universitet med unikke kompetencer 
inden for indlejrede software systemer. Vi tilbyder virksomhedssamarbejde, 
hvor centerets forskning målrettes DIN virksomhed. Derved får I tilført netop 
den viden, I har brug for til at skabe produktudvikling og innovation. CISS’ 
unikke kombination af software- og hardwareforskning betyder, at vi har 
en bred vifte af kompetencer inden for indlejrede software systemer i alle 
afskygninger og sammenhænge. Læs mere på www.ciss.dk.

IKT FORUM
ikt forum er en interesseorganisation for IKT branchen. Vi arbejeder for 
at synliggøre de kompetencer, produkter og services, som findes i nord-
danmark. Vi arbejder fokuseret med  forretningsskabende netværk og har 
omkring100 medlemmer.



ER DER PENGE I LANDBRUGET?

DET KORTE SVAR ER: JA! 
DET LÆNGERE SVAR, FÅR DU PÅ VORES ARRANGE-
MENT ”IT I JORDHØJDE”.

Her får du også svar på spørgsmål som:
Er det • din virksomheds teknologi, der kan 
anvendes i moderne landbrug?
Hvad er en landmandsbrille?• 
Hvilke teknologipunkter er der i en moderne • 
stald?

Et moderne og effektivt landbrug kan ikke klare 
sig uden teknologi. Ny teknologi eller gennemprø-
vet teknologi fra andre brancher, som med fordel 
kan implementeres i landbruget. ”It i jordhøjde” 
sætter fokus på innovativ forretningsudvikling 
indenfor jordbrug og fødevareindustri. Vi vil pege 
på, hvor der kan tjenes penge gennem øget in-

telligent og kosteffektiv anvendelse af it i hele 
værdikæden fra jord til bord. Ligeledes vil vi belyse 
det nuværende og fremtidige teknologiudbud og 
løsninger, samt den teknologiefterspørgsel, der vil 
eksistere som følge af lovgivning og tendenser på 
området.

Arrangementet er målrettet virksomheder, der 
ønsker at:

Udvide forretningsområdet med et nyt, at-• 
traktivt marked; landbruget.
Udvikle eksisterende forretninger med land-• 
bruget via teknologisk udvikling.
Opnå førstehåndsindblik i spændende udvik-• 
lingsmuligheder.
Bygge netværk.• 
Møde beslutningstagere inden for jordbrug • 
og fødevareindustri.

Vært og arrangør er AgroTech, Institut for Jord-
brugs- og FødevareInnovation, og CISS, Center 
for Indlejrede Software Systemer. AgroTech har 
indgående kendskab til de udfordringer og mulig-
heder, der er i jordbrug og fødevareindustrien, og 
CISS har en it-faglig tyngde der gør, at vi tilsam-
men kan skabe innovativ forretningsudvikling.

PROGRAM
Ankomst, let frokost, networking og udstil-• 
ling.
Tendenser og drivkræfter – hvor er forret-• 
ningsmulighederne?
It-udbud og efterspørgsel - kort og lang sigt.• 
Et sandhedsvidne – hvilken it vil kunderne • 
investere i og hvorfor?

PRIS
300 dkr. ekskl. moms.

TID OG STED
Torsdag den 23. oktober, kl. 12.00 - 16.00.
AaB konferencelokaler, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg.

TILMELDING
På www.agrotech.dk eller til Gitte Bomholt Christensen på 
telefon 87 43 84 65, eller mail til gbc@agrotech.dk.

Tilmeldingsfrist er 10. oktober 2008.

YDERLIGERE INFORMATION
Ved henvendelse til Klaus Langager Thomsen, AgroTech på 
telefon 21 72 78 63.

Der er begrænset deltagerantal, så vi anbefaler hurtig tilmelding.


