
Smarta digitala lösningar för industrin
Innovationslänken bjuder in regionens industriföretag att inspireras av smarta digitala 
lösningar för industrin och få chansen att diskutera sina utmaningar med potentiella 
lösningsinnehavare.

INNOVATIONSEVENT 

Medverkande aktörer
Gimic 
Artificiell intelligens och maskininlärning sprungen ur tekniken för 
självkörande bilar hjälper industrin att standardisera inspektioner.

Boards on fire 
Boards on fire har lösningar för daglig styrning och förbättringsarbete. 
Digitala verktyg som visualiserar data på ett sätt som alla kan fatta.

3dVision Interactive Agency 
Presenterar exempel på hur man kan använda 3D, AR och VR fö att öka 
digitalisering i industriföretag. 3dVision kommer även att ge en sneak 
peak på framtidens virtuella showroom.

Zenta
Presenterar hur deras nya marknadsföringslösning gör det möjligt 
att nå ut och retarget effektivare även för företag som främst arbetar 
med offerter. 

Dizparc
Presenterar hur visualiseringsverktyg  kan öka din effektivitet och 
tillgänghetsgrad genom analys och realtidsuppföljning av maskindata 
i produktion.

Honest Box
Presenterar hur de gör det enklare för dig att komma igång med 
obemannad butik. Om det är handel i en varuautomat, mindre butik, 
container i en padelhall, industri – eller var som.

Svenska Våg
Presenterar sina ”intelligenta vägningssystem”.

E-maintenance
Presenterar hur deras intelligenta underhållsprogram ökar 
maskintillförlitligheten och minskar risken för haveri och oplanerade stopp.

JT media
Presenterar hur de planerar och genomför marknadsaktiviteter på 
digitala plattformar åt företag.

Under eventet får du bland annat kunskap om hur digitala verktyg kan hjälpa er dagliga styrning, hur artificiell intelligens 
kan hjälpa er att effektivisera produktionen, hur visualiseringsverktyg kan förbättra er verksamhet och hur 
specialanpassade marknadsföringsverktyg kan hjälpa er att nå ut mer effektivt till er målgrupp.

Du får också att få chansen att diskutera era utmaningar tillsammans med digitala experter och förhoppningsvis få insikter i 
potentiella lösningar.

FÖR VEM små och medelstora företag
inom industri och it i Kronoberg

NÄR 7 december kl: 08.00-14.00

PLATS Campus Ljungby, Stationsgatan 2 
Ljungby. Strålforssalen

SVAR PÅ DINA FRÅGOR
Patrik E Perslow, 073-094 40 86
patrik@campusljungby.se
Jesper Lindahl, 076-317 35 11
jesper.lindahl@videum.se

ANMÄLAN via länk: https://forms.gle/
wdj2wf58RhuEuZwe6 eller QR-kod, 
senast 5 december. 

https://forms.gle/wdj2wf58RhuEuZwe6
https://forms.gle/wdj2wf58RhuEuZwe6

