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Här kommer Nyhetsbrev 2018 #4 Evenemang
Nedan kan ni läsa mer om våra och våra medlemmars kommande evenemang

Teknikworkshop - 7 maj
Välkommen till en workshop i utveckling av mätetalssystem. IUC Kalmar län bjuder tillsammans med
Produktion2030 in till en workshop kring små och medelstora företags mätetalssystem. Experter från
Lunds Universitet och Chalmers berättar om resultat och diskuterar erfarenheter från pågående forskning.
Workshopen är vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.
Målgrupp: Främst mindre tillverkande företag
Datum: 7 maj 2018
Tid: 09.30-15.30
Plats: Brofästet Hotell & Konferens, Gröndalsvägen 19 i Kalmar
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika och lunch
Anmälan: Anmäl via mail till stefan.karlsson@iuc-kalmar.se, uppge namn, företag, e-mail och
ev. specialkost senast måndag 30 april
Läs mer

"SMED" i praktiken - Halvering av ställtid - Trelleborg Sealing Solution AB - Seminarie - 8 maj
Presentationer, reflektion, erfarenhetsutbyte och frågestund. Välkomna!
Datum: 8 maj
Tid: 13.30-15.30
Plats: Trelleborg Sealing Solution, Franska vägen 18, Kalmar
Kostnadsfritt och det bjuds på fika!
Anmäl senast 4 maj till info@iuc-kalmar.se
Läs mer

Kickstart digitalisering - Nässjö - maj och juni
Ta chansen att delta! Kickstart är ett digitaliseringsinitiativ med syfte att ge insikt och inspiration för att ta
vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Små och medelstora företag som arbetar i, eller nära,
industrin får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett
var på resan man befinner sig.
Digitalisering är något alla pratar om idag. IUC Kalmar län agerade under våren 2017 lokal processledare
för ett initiativ från bla Teknikföretagen, IF metall, RISE och Fiber Optic Valley. Nu ska seminariet även
genomföras i Nässjö dit även företag från Kalmar län är välkomna!

Dag 1: Heldag 16 maj
Dag 2: Förmiddag 30 maj
Dag 3: Förmiddag 13 juni
Plats: Träcentrum, Framtidsvägen 1, Nässjö
Seminariet är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl
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