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Onsdag den 18. juni 2008 
Kalundborg Hallerne, J. Hagemann-Petersens Allé 11 
Lokale 4 

Udstilling Program 

Ordstyrer: Poul Jensen,  
Erhvervschef, Kalundborgegnens Erhvervsråd 
 
10.00 Tæt samspil mellem forskere og  
 erhvervsliv skaber regional vækst 
 Kalundborg Kommune om hvorfor innova-
 tion, it og teknologi er vigtig for Kalund-
 borgegnen, og hvordan der skabes sam- 
 arbejde mellem forskere og virksomheder.  
  Udviklingschef Claus Steen Madsen,   
 Kalundborg Kommune 
 
10.20 It og teknologi bruges til udvikling af 
 nye typer af fleksible rør til off-shoring 
 industrien 
 En stor virksomhed fra Kalundborgegnen 
 præsenterer, hvordan it og teknologi indgår 
 i den daglige produktion. 
 Fabrikschef Michael Halberg, NKT Flexibles 
 
10.40 Trådløs kommunikation hjælper med 
 overvågning  
 En mellemstor virksomhed præsenterer, 
 hvordan trådløs kommunikation, hjælper 
 større  produktionsvirksomheder med  
 styring og overvågning af  produktions-
 processer.   
 Adm. direktør Richard Lipski, Signalix 
 
11.00 It effektiviserer administrationen og 
 skaber  optimal kontakt med kunder og 
 samarbejdspartnere  
 En mellemstor virksomhed fra Kalundborg-
 egnen præsenterer, hvordan it har auto-
 matiseret administrationen, og hvordan lys 
 kan styres intelligent ved hjælp af it.  
 Partner, Per Junge, Electricom 
 
11.20 Besøg i udstillingen 
 
12.30 Frokost 
 
13.15 Intro til workshop med match-making 
 
13.30 Casevirksomhed om forsknings- 
 samarbejde 
 
15.00 Udstillingen lukker 

Tilmelding 
 
Udstillingen er åben for alle.  
 
Tilmelding til forløbet fra kl. 13.15 er dog nød-

 vendig. Tilmeld dig til Mette Bjørn-Andersen på 
 mba@di.dk, www.teknologikaravanen.dk eller        
 telefon 33 77 30 85. 

Ny teknologi kan skabe vækst og forretningsmulighe-
der for din virksomhed. Men er du opmærksom på 
den teknologi, der allerede findes? 
 
Teknologikaravanen kommer til Kalundborg Hallerne 
for at give dig konkrete ideer til, hvad teknologi kan 
bruges til og hvordan. Du får også mulighed for at 
møde- og blive inspireret af forskerne, der driver ud-
viklingen. Om formiddagen har vi samlet en række 
lokale virksomheder med erfaring i at bruge it og 
teknologi til at effektivisere deres produktion og gø-
re deres produkter intelligente. Eftermiddagen er 
afsat til, at du får mulighed for at drøfte idéer med 
forskerne i en workshop. 

It og teknologi til din virksomhed 
Teknologikaravanen kommer til Kalundborg  


