Prøv et gratis medlemskab af DAu i 2015
TRYOUT 2015 er navnet på en ny DAu-kampagne, som løber af stablen i
2015. For nye medlemmer bliver medlemskab af DAu helt gratis i 2015.
Der er ingen bindinger, og medlemskabet udløber automatisk ved udgangen af 2015. Tilbuddet gælder alle virksomheder - også de som ikke er
medlem af DI.
Hvorfor TRYOUT 2015?
DAu har siden 2012 fået godt 15 pct. flere medlemmer, og foreningens
økonomi er sund efter flere år med sorte tal på bundlinjen. Det er således
ikke et økonomisk pres, der ligger bag kampagnen.
Målet er selvfølgelig at få betydeligt flere medlemmer. Det vil styrke DAus arbejde som en videndelings- og netværksorganisation.
Hvad gør DAu?
DAu arbejder på at fremme vilkårene for automation i Danmark. Det gør vi ved at understøtte erfaringsudveksling om nye teknologier og forretningsmodeller samt at give inspiration til nye automationsløsninger. DAu bruges endvidere som strategisk samarbejdspartner for en række uddannelsesinstitutioner.
DAus medlemmer dækker hele værdikæden inden for automation - herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.
Synergier med DI
DAu er en selvstændig forening under DI og trækker løbende på DI’s store ekspertise og forretningsnetværk. Sammen med DI forsøger DAu politisk at forbedre vilkårene for at drive produktion i Danmark. Virksomheder kan godt tilknyttes DAu, selvom de ikke er medlem af DI.
Det får du personligt ud af DAu:

DAu i tal:

√ Faglig udvikling og inspiration til nye forretningsmuligheder

100+ Medlemmer/abonnenter

√ Du får DAu bladet gratis og fuld adgang til www.dau.dk

2000+ Oplag for DAu-bladet

√ Deltagelse på DAus 4 årlige konferencer til meget attraktive
priser

1600+ Modtagere af DAus nyhedsmail

√ Et unikt branchenetværk blandt førende danske virksomheder
inden for automation

1000+ Deltagere i DAus LinkedIngruppe

Kontakt:
Søren Cajus
Sekretariatsleder
tlf. 28511969
dau@dau.dk
Gratis tilmelding til DAu sker på: www.dau.dk/medlem-af-dau
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