Personlig inbjudan till event!
* Vad är IoT och Industriellt internet?
* Lyssna till konkreta kundcase
* Få inspiration av äventyraren Aron
* Provkör Tesla S  Batteriteknik i praktiken

Öppnas i webbläsare.

Hemsida | Tipsa en vän | | Avprenumerera

Möt människor och teknik som utmanar det invanda. Välkommen
till ett inspirerande evenemang den 25 maj!
I en teknikutveckling som är revolutionär snarare än evolutionär blir morgondagens
vinnare de företag som snabbast förstår nya förutsättningar och anammar nya
möjligheter  det vi kallar "Engineering with a Difference". På scen även Aron
Andersson  en äventyrare som sannerligen utmanar det invanda. Välkommen till
Finland Ambassad för inspirerande föredrag och mingel!

Internet of Things  från hype till vardagsmat!
Digitaliseringen förändrar idag många branschers affärsmodeller från grunden. IoT (Internet of Things)
är numera inte bara en hype utan har blivit ”vardagsmat” för många. Det här är ett tekniksprång som ger
företag en unik möjlighet att hoppa flera steg i värdekedjan genom effektivt utnyttjande av industriellt
internet. Det handlar inte bara om att förbättra vad du för närvarande gör, utan att återuppfinna dina
affärsmodeller och skriva om reglerna för din bransch. I denna presentation visar vi på några verkliga
framgångshistorier samt diskuterar affärsnyttans viktiga utmaningar och lösningar.
Talare är IoT evangelisten Jaakko AlaPaavola, Espotel. (Föredraget hålls på engelska).

Möt Aron Andersson  äventyraren i rullstol
När Aron Anderson var 9 år opererades han för cancer och blev rullstolsburen. Idag lever han ett liv
som äventyrare. 2013 blev han den första personen som bestigit Kebnekaise med rullstol, och sedan
dess har han hunnit med allt från Svensk klassiker, simmat från Åland till Sverige till att ha bestigit
Kilimanjaro.
Han tog tidigt ett beslut att inte låta rullstolen stoppa honom utan att istället se vilka möjligheter den
kunde ge honom. Aron är en riktig inspirationsboost och vi får höra honom berätta om sin syn på

målsättning, motivation och inställning.

Provkör Tesla S  Batteriteknik i praktiken
Vi har det stora nöjet att erbjuda dig som vår gäst att provköra Tesla model S och uppleva det senaste
inom fossilfria fordon och modern batteriteknik i praktiken. Teslas representanter finns på plats att
besvara eventuella frågor tillsammans med Etteplans batteriexperter.
Bilarna finns på plats för intresserade mellan kl. 15:0016:00. Antalet bilar är begränsat varför "först till
kvarn" och dropin principen gäller.

Anmälan, plats & hålltider:
TIDER
15:00 Dropin provkörning av Tesla
16:00 REGISTRERING & MINIEXPOR
Battery Technology, Plant Engineering, Provning & Verifiering,
MedTech, Obemannade farkoster & Teknisk Dokumentation.
16:30 PROGRAM
 Aron Andersson om sina äventyr på hjul
 Teslas svenska försäljningschef Andy Rietschel
 MedTech företaget NeoDynamics presenterar nytänk
 IoT  från Hype till "vardagsmat"
18:15 Lättare förtäring & mingel
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25
DIN ANMÄLAN

20:00 Avslut
PLATS
Finlands Ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm. Karta
ANMÄLAN
Din anmälan gör du i länk till höger.
Deltagandet är kostnadsfritt.
Säkra din plats genom anmälan då antalet platser är begränsat. Sista dag för anmälan är 20:e maj.
Vid eventuella frågor kontakta: infose@etteplan.com

Varmt välkommen!
Etteplan
Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar till världens ledande företag inom
tillverkningsindustrin. Våra tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften på våra kunders produkter och tekniska
processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många
industrilösningar och vardagsprodukter.

