Videnrejse til

ROBOBUSINESS LEADERSHIP SUMMIT

Tid og sted
Dato: 1.-5. november 2011

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi inviterer beslutningstagere og
forretningsorienterede interessenter til at deltage i en faciliteret videnrejse til den
eksklusive lederkonference RoboBusiness Leadership Summit i Boston, USA.

Sted: Sheraton Boston

RoboBusiness Leadership Summit er et globalt topmøde for beslutningstagere i
erhverv eller organisationer, der beskæftiger sig med at udvikle eller anvende
robotteknologi – i bred forstand. Deltagerne kommer fra både
industrivirksomheder, offentlige instanser, forskningsinstitutioner, den finansielle
sektor, private investorer og mange flere.

29. September 2011

Vær med til at tage pulsen på de kommende års udvikling af teknologier og
markeder og vær bedst muligt stillede til at træffe de rigtige beslutninger for jeres
virksomheder og organisationer.
Tag med på videnrejsen for at skabe et personligt netværk til nogle af de mest
markante personer i verden på området.
Eventen er den ultimative forretningsfokuserede og anvendelsesfokuserede
robotevent!

Hotel, Boston, USA

Sidste tilmelding:
Vi forbeholder os ret til
ændringer i programmet

Tilmelding
Vi har 25 pladser, der
fordeles efter først-til-mølle
princippet.
Tilmelding hos
eventassistent Sissel
Gadegaard pr. mail på
siga@teknologisk.dk.

PROGRAM FOR VIDENREJSEN
1. november
Afgang med fly fra Kastrup Lufthavn.
Ankomst og indlogering på Sheraton Boston Hotel.
Efter indlogering er der fælles middag.
2. november
Deltagelse på RoboBusiness Leadership Summit.
Konferencedagen slutter af med en networking cocktail-reception med mulighed for at
socialisere med konferencens andre deltagere og oplægsholdere.
Efter receptionen er der fælles middag.
3. november
Deltagelse på RoboBusiness Leadership Summit.
Efter konferencens afslutning er der afsat tid til at se Bostons seværdigheder samt fælles
middag.
4. november
Besøg hos to spændende virksomheder. Mere information følger.
Fælles middag og derefter afrejse med fly fra Boston.
5. november
Hjemkomst til Kastrup Lufthavn først på eftermiddagen.
Yderligere information
Denne eksklusive tur er forbeholdt beslutningstagere og forretningsorienterede
interessenter. Tilmelding skal ske senest den 29. september.
Hvis du vil vide mere om turen til RoboBusiness Leadership Summit, kan du kontakte chef
for Center for Robotteknologi, Claus Risager, på telefon 7220 3985 eller
forretningsudviklingschef for Center for Robotteknologi, Rune Larsen, på telefon 7220 2244.

Pris
Pris per deltager er
Kr. 24.500,- ekskl. moms

Prisen dækker flyrejse, hotel,
adgang til konferencen,
måltider samt drikkevarer til
måltider.
Rejse til og fra Kastrup er
ikke inkluderet.

Guider
Claus Risager og Rune K.
Larsen vil være Jeres
turguider på denne
eksklusive videnrejse.

