MANUFACTURING FESTIVAL
DENMARK 2020

– En grøn og digital produktionsfremtid

Du er inviteret til Danmarks produktionsfestival, som er for dig med
både kommerciel og teknologisk nysgerrighed.
Digitalisering åbner nye muligheder for alle industrier. På festivalen får
du indblik i, hvordan virksomheder arbejder på at udnytte digitalisering
til at skabe bedre produkter, services, processer og forretningsmodeller.

Temaet for festivalen er en grøn og digital produktionsfremtid.
Vi byder på inspirerende oplæg om digitalisering og grøn vækst fra
ledende figurer i dansk erhvervsliv og konkrete cases fra virksomheder,
der har haft succes med digitalisering og grøn vækst.
Festivalen skaber et uformelt - i år virtuelt - rum for netværk og
videndeling mellem virksomheder, videninstitutioner og studerende.

Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 13:00 til 16:00
Webcast
Link sendes til alle deltagere kort før festivalen
DKK

Gratis deltagelse
Læs mere og tilmeld dig på

mfdk.dk

Sæt kryds i kalenderen!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
til næste års Manufacturing Festival
d. 22. april 2021

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Program - Manufacturing Festival Denmark
27. maj 2020 kl. 13:00-16:00

Velkomst
13:00
13:10

Velkommen til MFDK 2020 i den nye digitale form - v/ Susanne Nors, Business Region MidtVest
Det grønne vækstpotientiale ”Hvordan forsyningen tænker den grønne omstilling som forretningspotientiale”
- v/ Jeanette D. Andersen, Herning Vand

Spor 1 :
Fremtidens
produktionsteknologi

Spor 2:
Digital forretningsudvikling i danske
produktionsvirksomheder

13:30 Velkommen til MFDK 2020 og sporet
“Fremtidens produktionsteknologi” - v/ Klaus B. Ørskov,
DAMRC. Dette spor har fokus på den nyeste anvendelsesorienterede industriforskning fra DAMRC med cases fra
nogle af centrets medlemsvirksomheder, som har skabt
nye anvendelser af teknologier i produktionen.
Green Machining - Når procesoptimering og grønne
regnskaber går hånd i hånd - v/ Nikolai Bertelsen og
Nikolaj Skivild, DAMRC
Spor 2 :
Industri 4.0 i et internationalt perspektiv
- v/ Nils Hinsch, mworks
Når teknologi får relevans - Udvikling af intelligente
IT- og softwareløsninger - v/ Kristian Kondrup Maul,
Bunker 43
3D print af fixture til bearbejdning af emner
- v/ Alexander Helleskov, Millpart A/S
Digitalisering og bæredygtig fremstilling
(Classic Machining) - v/ Dev Ramanujan

13:30 Velkommen til MFDK 2020 og sporet “Digital
forretningsudvikling i danske produktionsvirksomheder”
v. Projektkonsortium Digitale Forretningsmodeller
Til Fremtiden.
Cathrine Lippert, Dansk Teknologisk Institut
Jens Møller Jensen, Aarhus Maskinmesterskole,
Anita Krogsøe Skou, Aarhus Universitet
Industriens Fond og Digitale Forretningsmodeller til
Fremtiden. Virksomheders muligheder og udfordringer
i digital transformation - v/ Cathrine Lippert,
Dansk Teknologisk Institut
Hvordan kommer man godt i gang med digital
transformation med hele organisationen?
- v/ Rasmus Pedersen, Hounö
Hvordan kan den digitale forandring anskues og gribes
an når man står midt i den? - v/ Jimmy Strøm Larsen,
Trehøje Døre
Kom godt i gang med værktøjer og læringsplatform til
digital transformation. Prøv en digital modenhedsanalyse
- v/Anita Krogsøe Skou, Aarhus Universitet

Afslutning
Afslutning
15:15
15:20
15:45
15:55

Introduktion til TBMI Challenge 2020 og 2021, og hvad det skaber af
værdi for virksomheder og studerende - v/ Mirko Presser, AU BTECH
TBMI Challenge pitch - v/ Cand. polyt studerende, AU Herning
Snigpremiere: Nyt værktøj til videndeling på tværs
- v/ Viggo J. Jensen, Business Region MidtVest
Tak for i år - v/ Anders Frederiksen, Aarhus Universitet

