
TAG MED BUSINESS REGION AARHUS TIL DEN OFFICIELLE ÅBNING AF:

AARHUS, TIRSDAG DEN 18. JUNI 2019

Business Region Aarhus er partner i IoT Week, der arrangeres af it-forum. Derfor har du 
muligheden for at deltage gratis til konferencens officielle åbning tirsdag den. 18. juni kl. 
09:00. 

Til åbningsfesten kan du bl.a. høre oplæg ved CEO for Grundfos, Mads Nipper og CEO for 
Microsoft Danmark, Marianne Dahl Steensen. Du kan også møde Danmarks tech-ambas-
sadør Casper Klynge samt mange flere danske og internationale oplægsholdere.

Resten af dagen forsætter med workshops, oplæg og giver rig mulighed for at netværke med 
utallige specialister inden for teknologi og videnskab, ligesom konferencens partnere, ud-
stillere og førende globale tech-eksperter står klar til at dele deres viden, så du får konkrete 
idéer og inspiration med hjem. Dagen slutter med en velkomstreception på Aarhus Rådhus 
kl. 18.00. Se hele programmet på iotweek.org/program-2019.
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Den førende europæiske konference om Internet of Things, IoT 
Week, kommer til Aarhus den 17.-21. juni. Her mødes førende 

ledere, meningsdannere og inspiratorer fra forretnings-, tech- og 
forskningsverdenerne for at kaste lys på fremtidens teknologier 

og deres indflydelse på vores samfund og virksomheder.



OM IOT WEEK
IoT Week er Europas førende konference 
omkring potentialet i Internet of Things, som 
i 2019 sætter massivt fokus på 
fremtidens brug af IoT med særligt fokus på 
opfyldelsen af FNs klimamål. I 2019 er te-
maerne: 

Til IoT Week 2019 i Aarhus kan du opleve 
200+ talere og oplægsholdere fra 50+ 
nationer. 

Konferencen foregår i Musikhuset den 
17.-21. juni 2019. Med udgangspunkt i 
konkrete cases er formålet at inspirere      

private virksomheder og offentlige 
organisationer til at træffe bedre beslut-
ninger på et oplyst grundlag og udfordre 
status quo. 

Konferencen behandler både den 
strategiske, tekniske og  samfunds- 
orienterede del af Internet of Things, og der 
er derfor mulig dykke ned i emnet 
uanset om man er den, der sidder med 
fingrene i koden, eller om man er 
strategisk beslutningstager.

FOKUS PÅ FN’S VERDENSMÅL
Hver dag i løbet af konferenceugen er der 
fokus på et særskilt emne. Tirsdag den 18. 
juni vil der være særligt fokus på temaet 
Internationalt samarbejde & FN’s verdens-
mål samt IoT markeds- & 
forretningsmodeller.

Har du spørgsmål, så kontakt Hanne 
Lykke fra Business Region Aarhus’ sekre- 
tariat på lyha@aarhus.dk eller tlf.: 41860945. 

Vil du vide mere om IoT Week 2019 i Aarhus? 
Ring eller skriv til CCO Karsten Dehler: +45 2280 7755, kd@itforum.dk

www.iotweek.org : :  #IoTweek2019 : : #IoTWeekAarhus

IoT Week partners:


