Res med oss från Sverige, Danmark och Finland
9;e till den 17;e oktober

Årets användarmöte i USA - Denver
Lär dig att tillämpa ny teknik och innovativa lösningar för din process.
Unika utställningar och konferenser.
Välj mellan hundratals applikationspresentationer som är tagna från
verkliga händelser från hela världen och från en bred spridning av
branscher: Chemicals, Food & Beverage , Metals & Mining, Oil & Gas, Life Sciences, Power &
Utilities, Pulp & Paper and Refining & Petrochemicals
Länk till huvudsida:
http://www.emersonexchange.org/americas/
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Res med oss från Sverige, Danmark och Finland

10;e till den 17;e oktober
Res med oss - Vi erbjuder er en komplett resa inklusive
Inträde, Flyg,
Transfer, Hotell och Måltider:

 Avresa från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn fredag morgon den 9:e oktober.



Ankomst till Denver på eftermiddagen samma dag.



Helgen den 10-11 oktober används för att anpassa kropp och sinne till klimatet, omgivningen
den nya tidszonen.



Måndagen den 12:e oktober klockan 08:00 börjar konferensen.



Konferensen avslutas fredagen den 16:e oktober vid lunch.



Avresa från Denver sker efter lunch den 16:e oktober.



Vi är hemma igen vid lunchtid lördagen den 17:e oktober.
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Res med oss från Sverige, Danmark och Finland

10;e till den 17;e oktober
Res med oss - Vi erbjuder er en komplett resa inklusive
Inträde, Flyg,
Transfer, Hotell och Måltider:

Priset för resan är 38 900 SEK per person (exkl. moms) och då ingår följande:

 Flygresa tur och retur (avgångs/ankomstorten är valfri: Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn,
dock samma för avgång/ankomst) till Denver

 Transport mellan Flygplats och Hotell
 Enkelrum på Marriott city center Denver under hela vistelsen (7 nätter).
 Full konferensavgift inklusive alla måltider.
Då vi har ett begränsat antal platser behöver vi en bindande registrering av er innan den 1 Juli 2015.
Beloppet kommer att faktureras i förskott (30 dagar netto) Anmälan sker till vår Eva Andersson; tel.
054-172752 / mail eva.andersson@emerson.com
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Länk till huvudsida:
http://www.emersonexchange.org/americas/
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Varför bör du delta?
Emerson Global Users Exchange kommer att ta upp unika lösningar för
aktuella utmaningar och problem inom vår processindustri.
Emerson Global Users Exchange 12-16 Oktober, 2015 i Denver, Colorado.
Ta denna möjlighet att investera i dig själv och ditt företag genom att delta på
denna konferens. Du kommer att få flertalet förslag av lösningar till många av
era kända utmaningar som både är kritiska för Verksamheten och Processen
tex; Säkerhet, Miljö, Tillförlitlighet, Energieffektivisering, Processäkerhet,
Processreglering och Processoptimering.
Konferensen kommer att ge dig möjlighet att närvara i hundratals workshops,
korta kurser och utbildningar som kommer att förbättra din professionella
utveckling, kunskap och ökar ditt värde för företaget. Dessutom kommer de
Industriella Tekniska Forumen ge dig en möjlighet att lära dig mer om de
senaste bransch och tekniktrenderna.
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Varför bör du delta?
Emerson Global Users Exchange kommer att ta upp unika lösningar för
aktuella utmaningar och problem inom vår processindustri.

Du kommer att få möjlighet till personliga möten med Emersons
områdesspecialister för diskutera lösningar just för dina utmaningar.

Du kommer att få förstahandsinformation om framtida produktutvecklingar,
som kommer att hjälpa er att planera framåt för att uppnå konkurrensfördelar.

Du kan delta i certifierade utbildningar, vilket sparar er tid och pengar jämfört
med separata.

Du kommer att samverka och träffa andra användare, höra deras bästa praxis
och beprövade lösningar och dra nytta av dessa kunskaper för att lösa problem
som liknar era.

Under föregående år gav deltagare konferensen mycket högt betyg, 95,2%
skulle rekommendera detta till sina kollegor.
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