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En tur på årets hi 2017, industri- og teknologimesse, i Herning d. 3.-5. oktober er en mulighed for at blive 
inspireret og opleve den rivende udvikling, der sker i industrien i disse år som følge af digitaliseringen og 
de mange nye teknologier. Ud over de mange udstillere byder hi-messen på en lang række spændende 
events.

PÅ REJSE IND I FREMTIDEN NU
Et af de store events på dette års hi-messe er TECHNOMANIA, der løber 
af stablen 4.-5-oktober. Her er der mulighed for at få indblik i fremtidens 
teknologier samt hente ny viden fra ind- og udland, herunder inden 
for Industri 4.0, robotter, droner, virtual reality, ledelse og karriere.

Der vil være udstillinger og demoer, så du kan komme helt tæt på de 
nyeste og fremtidige teknologier. Spændende events og konferencer 
vil give dig yderligere viden om den rivende teknologiske udvikling. 
Du kan få yderligere oplyninger om TECHNOMANIA her: 
https://www.hi-industri.dk/aktiviteter/technomania

TRYKKNAPMATERIAL I HØJ KVALITET  
Vi tilbyder et stort udvalg af Ø22 trykknapmateriel i meget høj kvalitet 
fra italienske Giovenzana. Konstruktionen sikrer en nem betjening 
og pålidelig aktivering ved afbrydelse/ stop. Trykknapperne opfylder
alle relevante europæiske standarder omkring sikkerhed og kvalitet.

Som noget nyt introduceres nu den nye Grey Line serie, der også er 
godkendt ifølge de amerikanske standarder UL og NEMA 4 og 4X.

DIREKTØRENS HJØRNE
Jeg glæder mig til hi-messen, der nærmer sig med hastige skridt. 
Ud over at møde eksisterende og nye kunder giver messen rige 
muligheder for at hente ny inspiration og med egne øjne at se den 
rivende udvikling, der sker i industrien  i disse år med nye teknologier 
og dermed også nye muligheder. Jeg synes, det er spændende at 
opleve de mange brancher, der er repræsenteret på messen, samt 
de mange spændende events, som �nder sted i løbet af de tre dage 
messen varer, herunder Technomania.

Tak fordi du læste med.


