Rejs med os fra Danmark, Sverige og Finland
9. til 17. oktober

Årets brugermøde i USA - Denver
Lær at implementere ny teknik og innovative løsninger i din virksomhed.
Unikke udstillinger og konferencer.
Vælg mellem hundredvis af applikationspræsentationer der er taget fra
virkelige hændelser fra hele verden og fra en bred vifte af brancher:
Chemicals, Food & Beverage , Metals & Mining, Oil & Gas, Life Sciences, Power & Utilities, Pulp &
Paper and Refining & Petrochemicals

Link til Exchange:
http://www.emersonexchange.org/americas/
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Res med oss från Sverige, Danmark och Finland

10;e till den 17;e
oktober
Rejs med os - Vi tilbyder jer en komplet rejse inklusiv
indgang,
Fly,
Transfer, Hotel og Måltider:

 Afrejse fra København, Stockholm eller Göteborg fredag morgen den 9. oktober.



Ankomst til Denver om eftermiddagen samme dag.



Weekenden d. 10-11. oktober bruges til at tilpasse krop og sind til klimaet, omgivelserne og den
nye tidszone.



Mandag d. 12. oktober klokken 08.00 begynder konferencen.



Konferencen afsluttes fredag d. 16. oktober ved frokosttid.



Afrejse fra Denver sker efter frokost d. 16 oktober



Vi er hjemme igen ved frokosttid lørdag d. 17 oktober.
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Res med oss från Sverige, Danmark och Finland

10;e till den 17;e
oktober
Rejs med os - Vi tilbyder jer en komplet rejse inklusiv
indgang,
Fly,
Transfer, Hotel og Måltider :

Prisen for rejsen er DKK 30.000:- per person (ex. moms) og følgende indgår:

 Flyrejse tur/retur (afgangs/ankomstbyen er valgfri: København, Stockholm eller Göteborg, dog
den samme for afgang/ankomst) til Denver.

 Transport mellem lufthavn og hotel.
 Enkeltværelse på Marriott city center Denver under hele besøget (7 nætter).
 Fuld konferenceafgift inklusiv alle måltider.
Da vi har et begrænset antal pladser, skal vi have bindende registrering fra jer inden d. 1. juli 2015.
Beløbet bliver faktureret på forskud (30 dage netto). Tilmeldelse til Eva Andersson; tel. +46 54-172752 /
mail eva.andersson@emerson.com
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Link til Exchange:
http://www.emersonexchange.org/americas/
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Hvorfor bør du deltage?
Emerson Global Users Exchange vil præsentere og behandle unikke
løsninger på aktuelle udfordringer og problemer indenfor
procesindustrien.
Emerson Global Users Exchange 12-16 Oktober, 2015 i Denver, Colorado.
Tag denne mulighed for at investere i dig selv og dit firma ved at deltage i
denne konference. Du får mange forslag til løsninger på mange af jeres
daglige udfordringer, der både er kritiske for virksomheden og processen,
f.eks. Sikkerhed, miljø, pålidelighed, energieffektivisering, processikkerhed,
processtyring og procesoptimering.
Konferencen vil give dig mulighed for at deltage i hundredevis af workshops,
kurser og uddannelser, der vil forbedre den professionelle udvikling, viden og
øger din værdi for din egen virksomhed. Desuden vil de Industrielle Tekniske
Fora give dig mulighed for at lære mere om de nyeste branche- og
tekniktrends.

5

Hvorfor bør du deltage?
Emerson Global Users Exchange vil præsentere og behandle unikke
løsninger på aktuelle udfordringer og problemer inden for vores
procesindustri.

Du får mulighed for at få personlige møder med Emersons områdespecialister
for at diskutere løsninger på netop dine udfordringer.

Du får førstehåndsinformation om fremtidig produktudvikling, der vil hjælpe jer
med at planlægge fremadrettet for at opnå konkurrencefordele.

Du kan spare tid og penge ved at deltage i certificerende uddannelser.
Du kommer til at samarbejde og møde andre deltagere, høre deres bedste
praksis og gennemprøvede løsninger og drage nytte af denne viden til at løse
problemer, der ligner jeres.

Ved sidste års konference gav deltagerne konferencen rigtigt høje karakterer,
95,2% ville anbefale den til deres kollegaer.
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