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Så er nedtællingen i gang til årets hi 2017. Snart åbnes dørene til tre fantastiske dage på hi-2017 med det 
største program nogensinde. Kom og få værdifuld viden om eksempelvis industri 4.0, kunstig intelligens, 
robotter og besøg de mange spændende udstillere, der har lagt sig i selen for at vise de mange muligheder 
teknologien giver. Vi håber, at vi ses i Herning d. 3.-5. oktober.

ER DU KLAR TIL ÅRETS STORE EVENT?
Der er travlhed på kontoret i disse dage, hvor vi lægger sidste hånd 
på messestanden, så vi er klar til at modtage vores gæster, når dørene 
til messen åbner tirsdag morgen til nogle rigtig spændende dage.

Vi oplever, at mange af vores kunder i stigende grad rykker sig fra mass 
production til mass customization, det vil sige højere krav om produkt-
varianter uden, at det betyder stigende omkostninger. Kom og få en 
snak med os om, hvordan vi med udgangspunkt i standardiserede 
teknologier kan lave kundetilpassede løsninger og derved imøde-
komme jeres behov. 

SMART hi-APP - FÅ MEST UD AF DIT BESØG 
hi 2017 har lanceret en app, der både giver dig mulighed for at 
planlægge dit besøg og en hurtig adgang til information om spændende 
events og konferencer under messen.

Så download og læs mere om appen her: 
https://www.hi-industri.dk/besoeg/download-app

DIREKTØRENS HJØRNE
Vi er ved at få de sidste ting klar til dette års messe, og hele fredag er 
vi to mand i Herning for at bygge vores messestand op. Der går altid 
meget tid med forberedelser op til en messe, men vi håber, at de mange 
timers arbejde giver os et godt udgangspunkt til at møde nye og 
eksisterende kunder.

I år har vi valgt at fokusere en del på de kundetilpassede løsninger, 
som mange efterspørger, og vi håber på messen at kunne vise, hvordan 
vi kan hjælpe vores kunder til succes. Derudover har vi spændende 
produkter med, som man kan se og røre ved, på vores stand. Jeg håber 
virkelig, at vi ses til nogle rigtig inspirationsrige dage i Herning d. 
3.-5.oktober

Tak fordi du læste med.


