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HI TECH & INDUSTRY
SCANDINAVIA 2021

Mød os i
Hal G
STAND G5870

Hermed er sommerferien et overstået kapitel, og vi er nu ved at forberede det, der uden
tvivl bliver vores største messe-event i år: hi Tech & Industry Scandinavia 2021 i Messe
Center Herning.
Hvis du ikke allerede har sat X ved 5-7 oktober 2021, vil vi hermed opfordre til, at du gør
det nu. Der er nemlig næppe tvivl om, at dette års messe - efter mere end halvandet år i
skyggen af Covid-19 - bliver et brag og lidt ligesom når de kåde køer bliver lukket ud på
det friske og grønne forårsgræs for første gang.
Vores standplads i Hal G - Automation & robotter – og endda samme plads som tidligere
G5870. Her vil vi stå toptunet og klar med en masse viden og ekspertise om vores komponenter, teknologier og løsninger.
På hi Tech & Industry Scandinavia vil du, ud over Automation & Robotter, hvor du finder
Bernstein, også finde udstillere inden for fx Maskiner & Produktionsudstyr, Intern Logistik
og Fødevareteknologi.
Derfor vil teknologi og digitalisering uden tvivl være markant mere i fokus end nogensinde
– og ikke kun hos os - da den teknologiske udvikling aldrig er gået hurtigere og dermed
forgrener sig og bliver integreret på tværs af alle industrielle sektorer og skaber grundlag
for flere og flere muligheder.
Vi er derfor ikke i tvivl om, at der er rigtigt meget at glæde sig til, og vi glæder os virkelig til
at skabe kontakt og relationer samt ikke mindst dialog og netværk ansigt til ansigt.
Har du allerede nu konkrete opgaver eller projekter, hvor Bernstein kan bidrage med viden
og komponenter til en løsning, tøv endelig ikke med at kontakte os på tlf.: +45 7020 0522.
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