Från: Elin Hultman

Hej på er,
Nu är det dags för ett nytt kostnadsfritt tillfälle att tillgodogöra sig ny kunskap av
forskargrupper ur Produktion2030. Den här gången gästas vi i Östergötland av projektet
ATIT (Avancerade Tjänster I Tillverkningsindustrin) som forskar inom områdena
Tjänstelogik och Tjänstefiering. Läs gärna mer på
http://produktion2030.se/projekt/atit-avancerade-tjanster-i-tillverkningsindustrin/.
Maxantalet för tillfället är 20 personer och kravet är att ni kommer minst 2 personer, men
max 5, i beslutsfattande ställning per företag. Fokus är SME-företag (<249 anställda), men
det kommer finnas möjlighet för ett och annat större företag att delta i mån av plats.
Vidarebefordra gärna denna inbjudan internt eller om du ser något företag inom
industri/teknik i regionen som saknas på utskicket. Jag återkommer när maxgränsen för
antalet deltagare är nådd.
Anmälan görs enklast genom att acceptera denna kallelse. Sista svarsdag är den 4 maj. Glöm
inte att anmäla behov av specialkost då vi bjuder på fika och lunch under dagen.
Om den här inbjudan skapar frågetecken får ni gärna kontakta mig. Jag har försökt göra detta
utskick så brett som möjligt för att möjliggöra för så många som möjligt att ta del av detta
erbjudande. Jag passar också på att nämna att vi till hösten planerar för fler Teknikworkshops
i samarbete med Produktion2030. Det ser jag fram emot!
Ha en finfin dag!
Med vänliga hälsningar

Elin Hultman
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