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Få det store overblik på
hi teknologi- og industrimessen 2015
to steder på messen: Intern
transport, lager, trucks,
løftegrej, renhold etc. er
placeret i hal H sammen
med Værktøj, Svejsning og
Produktionsudstyr, og emballage, pakkemaskiner,
automatisk datafangst etc.
er placeret i hal L sammen
med Automation.

Skandinaviens førende
teknologi- og industrimesse samler brancherne
i seks fokuserende messer.
I de to events Wind Energy
Denmark og Technomania
bliver der sat fokus på
henholdsvis vindenergi og
fremtidens teknologier.
INDUSTRIMESSE. Fra 22.
til 24. september 2015 slår
MCH, Messecenter Herning
dørene op for hi 2015, Skandinaviens førende teknologi- og industrimesse, hvor
industrien mødes for at skabe
forretning, networke, dele
viden og få inspiration. hi er
messen, der på samme tid og
sted samler branchen med
seks fokuserede messer om
Automation, Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr,
Innovation, Energi, Underleverandører og Logistik.

hi Marks – de mest
spændende produkter
For at give de besøgende
fagfolk de bedste muligheder for at ﬁ nde de nyeste og
mest spændende produkter,
har hi teknologi- og industrimessen 2015 gennem
aktiviteten hi Marks valgt
at klassiﬁcere de udstillede nyheder med én til tre
stjerner, afhængig af innovationshøjden. Udstillerne
kan på deres stand skilte
med hi Marks, og alle godkendte nyheder samles i en
nyhedsguide, som giver et
overblik over, hvor på messen nyhederne kan opleves.
Automation og produktion
På Automations-messen,

Få overblikket på hi 2015 – Skandinaviens førende teknologi- og industrimesse.

der er messens største enkeltmesse, præsenteres
blandt andet industriel
automatisering og procesautomatisering, hydraulik
og pneumatik, drevteknik,
elteknik og industriel it.
Endvidere vil der være stor
fokus på industrirobotter
med ﬂere specialarrangementer.
En effektiv industriproduktion kræver effektive værktøjer. På messen
Værktøj, Svejsning og Produktionsudstyr præsenteres
blandt andet de nyeste produkter og løsninger inden
for svejsning og skæring,
håndværktøj, bearbejdningsmaskiner og skærende
værktøjer, sikkerhedsudstyr
og arbejdsbeklædning. På
hi-messen er specielt svejsebranchen godt repræ-

hi 2015 samler branchen med seks
fokuserende messer, hvoraf Automation er
den største enkeltmesse.

senteret og demonstrerer
en lang række teknologisk
avancerede løsninger for de
besøgende fagfolk.

Ny teknologi
Videndeling og teknologioverførsel er en forudsætning for vækst og fremskridt,
og på messen Innovation kan
iværksættere, opﬁ ndere og
videncentre komme i nærkontakt med virksomheder
og personer, der efterspørger
eller har nye idéer. Centralt
på Innovations-messen ﬁ ndes InnovationsTorvet, hvor
de besøgende gennem akti-

viteter, workshops, foredrag
og debat kan hente inspiration til udvikling, innovation
og vækst med det formål at
styrke forbindelsen mellem
forskning og industri.

Wind Energy Denmark
Energi-messen omfatter
blandt andet vedvarende
energi, energioptimering
og styrings- og reguleringsteknik, men størst fokus
er der på vindenergi, idet
Vindmølleindustrien og
Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi afholder to-dages konferencen og

udstillingen Wind Energy
Denmark i dagene 22. og 23.
september.

Underleverandører og
logistik
En vigtig del af hi er Underleverandør-messen, hvor en
lang række kompetente og
konkurrencedygtige underleverandører præsenterer
produkter og delkomponenter samt serviceydelser
i form af montage, bearbejdning, overﬂadebehandling
etc.
Logistik er afgørende
for, at alle virksomhedens
funktioner spiller optimalt
sammen og fungerer som
en helhed. Dvs. at eksempelvis intern transport, lager og emballering har et
optimalt samspil og ﬂow.
Logistik-messen er placeret

DIRA Automatiseringsprisen 2015
I forbindelse med åbningen
af hi teknologi- og industrimessen 2015 præsenteres i
lighed med tidligere vinderen af DIRA Automatiseringsprisen 2015. Juryen har
blandt 50 indstillinger valgt
at nominere ﬁ re kandidater.
Prisen går til en person eller et team, der gennem
automatisering baseret på
robotteknologi har bidraget
væsentligt til at øge én eller
ﬂere danske virksomheders
konkurrenceevne.
’Technomania’
- Fremtidens Teknologier
Årets hi-messe byder på
ﬂere nyskabelser, der skal
være med til at gøre messen endnu mere interessant
for de besøgende. Således
står Ingeniørforeningen i
Danmark, IDA, den 24. september bag arrangementet
’Technomania’, der fylder
hele hal F. Arrangementet
har Fremtidens Teknologier som omdrejningspunkt,
og fokuserer udstillinger
og events på områderne:
Automation, Robotter Sundhedsteknologi, velfærd
og droner, nye avancerede
materialer, nye energiteknologier og Innovation Space.
hassel.

hi 2015:

En messe for fagfolk arrangeret af fagfolk
hi teknologi- og industrimessen 2015 bygger på et solidt
fagligt grundlag, idet 20 brancheforeninger er involveret
i udviklingen og planlægningen af messen og det store
program af events, konferencer etc.

Komplet sortiment

INDUSTRIMESSE. Når hi
teknologi- og industrimessen 2015 ﬁ nder sted i MCH
Messecenter Herning 22. til
24. september 2015 står en

lang række brancheorganisationer bag og er en garanti
for, at både selve messen
samt de faglige events og
konferencer har et fagligt

højt niveau. Flere af samarbejdspartnerne har fællesstande i de haller, hvor
de naturligt hører til, hvor
der afholdes foredrag og er

events i løbet af messeperioden.
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Fuldt tryk på? - Det er ikke bare varm luft!

Luftbehandling, ﬁltre,
regulatorer, ventiler mv.
Stort program af cylindre,
mini, kompakt, førings,
dobbeltkammer, gribere,
drejebord etc.
Se program på klee.dk
Standardcylinder ISO15552
BRD. KLEE A /S T 43 868 333 E klee@klee.dk

Standardcylinder ISO6432

Kompaktcylinder
www.klee.dk
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hi 2015:

IDA viser fremtidens
teknologier på hi 2015
Technomania 2015 i hal F
bliver et eventyrligt mødested i hjertet af hi 2015.

Den personlige kontakt, der opnås på en messe, har stor effekt.

Face-to-face
- om konkrete løsninger
- Vi udstillere vil jo gerne
vise, hvad vi kan, og vi tror
ofte, at kunderne kender os
og vore produkter. Men det
er ikke altid tilfældet. På
messen får man en direkte
kontakt til sine kunder og
leverandører og kan netværke med kollegaer og samarbejdspartnere. Og vigtigst af
alt kan man indgå i en dialog
- face-to-face - om konkrete
løsninger. Det er messens
største ’force’, siger Jørgen
Stenberg.
Stor opbakning fra
brancheforeningernes
medlemmer
En af de brancheforeninger,
der er samarbejdspartner på
hi teknologi- og industrimessen 2015 er BITVA,
Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj
og Automation, hvor adm.
direktør Per Henrik Juhl,
NORD Drivesystems, er
bestyrelsesmedlem og medlem af messekomiteen for hi
teknologi- og industrimessen 2015.
- I BITVA bakker vi som

forening 100 % op om hi
teknologi- og industrimessen 2015, og cirka 50 af vore
medlemsvirksomheder deltager på messen. Vi har også
to fællesstande, én i hal M
og én i hal D, hvor en række
stande er samlet omkring
en fælles branchecafé, hvor
udstillerne kan netværke
med de besøgende og byde
på kaffe og en forfriskning,
fortæller Per Henrik Juhl.

Mød mennesker og rør ved
produkterne
- hi teknologi- og industrimessen 2015 er en meget
vigtig messe for vores branche. På messen møder man
mennesker, og man kan røre
ved produkterne. Mere og
mere i industrien bliver
automatiseret, og som leverandører får vi på messen
mulighed for at vise og tale
om, hvordan vores forskellige komponenter kan sættes
sammen til kundetilpassede
systemer. Det lader sig ikke
gøre på samme effektive
måde på en hjemmeside. I
dag gælder det alle leverandører, så hi teknologi- og
industrimessen 2015 er et
meget vigtigt element i vores markedsføring, slutter
Per Henrik Juhl.
hassel.

Det handler om at dele
viden
-Technomania handler i
højere grad om at dele viden om morgendagens teknologier, end om at sælge
produkter. Med initiativet
håber vi at skabe en fantastisk platform, hvor man kan
dele sine tanker med andre
engagerede fagfolk og danne
værdifulde netværk, siger Ib
Kongstad.
Robotter, droner og tek-

”Det handler om
at dele viden om
morgendagens
teknologier”.

nologiske gadgets vil være
noget af det, man kan møde
på Technomania.
Men der vil også være
indlæg om Virtual Reality,
3D print, Big Data, ledelse
og fremtidens produktion –
for blot at nævne nogle af de
mange temaer, der blændes
op for på Technomania.
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Den personlige kontakt er
vigtigst
- hi teknologi- og industrimessen 2015 er ikke blot
Danmarks eneste industrimesse, det er også Skandinaviens førende teknologi- og
industrimesse, så for dansk
industri er det utrolig vigtigt
at udstille på hi teknologiog industrimessen 2015 og
at industriens medarbejdere
besøger messen. Vi kan da
også konstatere, at medlemmerne af de forskellige
brancheforeninger bakker
op om hi-messen, og føler,
at det er ’deres egen messe’.
Messen som markedsføringsplatform er selvfølgelig i konkurrence med nye
elektroniske medier, men
alle vores erfaringer viser, at
den personlige kontakt, som
man opnår på en messe, har
betydelig større effekt end
Internet og Facebook, siger
adm. direktør Jørgen Stenberg, Hans Følsgaard A/S,
der er formand for messeko-

miteen for hi teknologi- og
industrimessen.

På en særlig stand i hallen
vil der være et Demo Lab,
hvor messegæster kan tage
nogle af teknologierne i
nærmere øjesyn. Og skulle
sulten melde sig, vil der også
være lejlighed til at smage
”Future Food” i form af en
”insektkebab” eller en tube
med ærter, avokado og tang.
”Vi har virkelig bestræbt
os på at komme bredt rundt
i det univers en event som
Technomania skaber rammer for. Og apropos rammer, så kan jeg ikke tænke
mig noget bedre sted for en
fremtidsevent end netop
teknologi- og industrimessen, som jo samler teknikere,
ingeniører og industrifolk.
Med andre ord: Nogle af de
faggrupper, som i høj grad er
med til at forme fremtiden,
slutter Ib Kongstad.
hassel.
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Faglige samarbejdspartnere
og besøgsambassadører
Gennem en messekomite
med repræsentanter for
nogle af de samarbejdende
brancheorganisationer bliver der både før, under og
efter messen arbejdet med
udviklingen og planlægningen af hi teknologi- og industrimessen. Som det nyeste
har man til årets messe etableret en gruppe af besøgsambassadører fra forskellige
industrivirksomheder, som
vil indgå som sparringspartnere i forhold til messens
fremtidige besøgsstrategi.

PÅ EVENTYR. Ingeniørforeningen, IDA har sat alle
sejl til, for at 24.september
bliver en øjenåbner af de
store for messedeltagerne
på dette års teknologi- og
industrimesse i MCH Messecenter Herning.
Under overskriften Fremtidens Teknologier holder
IDA en kæmpeevent i hal F,
hvor ingeniørerne sammen
med samarbejdspartnere fra
ind- og udland inviterer på
oplevelser, events og state
of the art teknologi - for slet
ikke at tale om kommende
teknologier.
-Technomania
2015,
som IDA kalder eventen,
er tænkt som et eventyrligt
mødested i hal F - hjertet
af hi-messen - hvor messedeltagere kan søge hen
og få et pust af ”emerging
technologies”, og blive ”overrasket, inspireret og underholdt”, som formanden for
Ingeniørforeningens region
”IDA Vestjylland”, Ib Kongstad, udtrykker det.

Regionsformand Ib Kongstad:
-De besøgende skal blive overrasket,
inspireret og underholdt.

xiros polymer kuglelejer til højere hastigheder, mere
belastning og forbedret standtid. Konfigurer og bestil
online. dry-tech – smørefri: igus.dk/xiros
®

Hold dig
opdateret!

®

Gratis vareprøve ... Tlf. 86 60 33 73 Fax 86 60 32 73
plastics for longer life ...
®

siemens.dk/indnews
www.brj.dk

T:4541 3040

Navnene "igus, xiros, dry-tech, plastics for longer life" er varemærkebeskyttet i Tyskland og resten af verden.

Miniature termometer til sterile processer
Kompakt temperaturmåler med indbygget transmitter - nu i Ex version
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www.plesner.as
Tryk Temperatur Niveau

fra 24h.

Besøg os: hi, Herning – M9922

PT100 eller PT1000 sensor
Indbygget transmitter / 4…20mA, 2-wire
Måleområde -50 ... +250 °C
94/9/EC (ATEX) - Exi
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