
Lean
og

Industri 4.0

Styrk konkurrenceevnen 
i danske produktions
virksomheder
Krig i Ukraine, corona, klimakrise. Mens de store dagsordener fylder meget 
i dag, står danske produktionsvirksomheder over for en fremtid, hvor det 
bliver svært at få kvalificeret arbejdskraft, hvor automatisering og digita-
lisering bliver en forudsætning, og hvor en markant produktivitetsvækst 
bliver nødvendig. Med andre ord: Konkurrenceevnen skal styrkes gennem 
 procesoptimeringer, nye teknologier og innovation i bred forstand.

Lean & Industri 4.0 konferencen inspirerer til, hvordan dette kan gøres. Vi har inviteret 
store og mindre virksomheder, der deler konkrete cases, mens førende eksperter 
sørger for det store perspektiv. 

Årets konference er delt i tre blokke: 

TID OG STED 
Torsdag den 6. oktober 2022 

Registrering og morgenmad kl. 8.30 
Konferencestart kl. 9.00

Industriens Hus 
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

FAGLIGE SPØRGSMÅL
Peter Larsen
Chef for Virksomhedsudvikling 
Tlf.: 3377 4826
plar@di.dk

PRAKTISKE SPØRGSMÅL 
Elli Vittas
Sekretær
Tlf.: 3377 3124
elvi@di.dk

PRIS
Medlemmer af DI, MADE og  
effektivitet.dk: 
2.650,- kr. (ekskl. moms)

Ikke-medlemmer: 
kr. 3.250,- (ekskl. moms)

TILMELDING
di.dk/leankonference22

EARLY BIRD TILBUD 
Pris for medlemmer: 

kr. 1.950 (ekskl. moms)
Pris for ikke-medlemmer: 

 kr. 2.750 kr.  (ekskl.moms)
– frem til 15. august

Dagens program byder også på rig mulighed for at netværke og udveksle erfaringer.

Konferencen henvender sig til bestyrelsen, direktøren, lederen eller specialisten,  
der for sig selv eller hele sin afdeling ønsker ny viden og inspiration til, hvordan  
jeres virksomheder tackler nogle af fremtidens udfordringer. 

Fuldt program offentliggøres primo august.

1
Fokus på AI og  

anvendelse af data

– HEXASTATE, AAU 
 Business School og 
 Teknologisk Institut

2
Fokus på Lean &  

Industri 4.0 hos de  
store virksomheder 

– LEGO, Kamstrup og 
Siemens  Gamesa

3
Udviklingen fra Lean  
i en SMV-virksomhed 

over mod digitalisering 
og videre mod innovative 

partnerskaber

– SBS FRICTION,  
Mekoprint og Dansac

Sæt kryds i kalenderen allerede nu – 6. oktober 2022 kl. 9.00:

Støttet af MADE – Manufacturing Academy of Denmark og Implement Consulting


