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VI SES PÅ ÅRETS
AUTOMATIK MESSE
DET ER IGEN VED AT VÆRE MESSETID. I ÅR KAN DU HILSE PÅ OS TIL
AUTOMATIK I BRØNDBY D. 13.-15. SEPTEMBER. SKYND DIG AT SÆTTE
KRYDS.
Skynd dig at sætte kryds.
Du kan møde os på stand B1050 alle tre dage, hvor vi står klar til at møde dig. Teamet er
klar til dialog, sparring og vidensdeling om komponenter, teknologier og løsninger med
dig.
På AUTOMATIK får du spændende konferencer, nye løsninger og innovative produkter
indenfor automatisering og transmission samlet under ét tag.
Kom forbi vores stand, hvor du bliver præsenteret for vores bud på de bedste løsninger
indenfor building automation, sikkerhedsteknologi og automation af maskine, produktion og proces.
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Som besøgende kan du udover at møde alle udstillerne også nyde det spækkede konferenceprogram med konferencer om bl.a. robotteknologi, AI, teknologi og arbejdskraft
samt automatisering.
Der er altså rig mulighed for at opdatere og udbygge din viden om nye løsninger og
muligheder i branchen. Vi ses i Brøndby d. 13.-15. september.

BERNSTEIN A/S: NÆRVÆR, KNOWHOW OG KOMPETENT SPARRING
BERNSTEIN ligger i det nordlige industriområde i Aarhus. Her finder du vores kontor og danske lager – produkter og viden
samlet ét sted.
Vi er stolte af at være en af verdens førende producenter af sikkerhedsteknologi til den elektriske, kemiske og mekaniske
industri. Vi har mere end 70 års erfaring i rådgivning og levering af alt fra standardkomponenter til halvfabrikata til kundetilpassede løsninger. Derudover har vi et sortiment af agenturvarer, der supplerer BERNSTEINs ellers store produktprogram.
Alt sammen med højeste kvalitet i fokus. Vi håber, at din virksomhed vil benytte sig af vores store faglige ekspertise til at løse
jeres projekter.
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