NETVÆRK

AM/3D print til produktudvikling
DIT
UDBYTTE

Kom med i et innovativt og givende netværk, hvor vi ser ind i 3D-prints muligheder og
udfordringer for den enkelte virksomhed.
3D-print eller AM (Additiv Manufacturing) dækker over rigtig meget, og der er mange
holdninger og forventninger til teknologien. Gennem netværksmøder vil vi prøve at få styr
på det konkrete i teknologien - dét man som virksomhed skal forholde sig til, når man ser
ind i AM. Ligeledes vil vi se på hvilke muligheder der er for at få hjælp til at komme i gang
med AM (f.eks. støtteordninger, medfinansiering eller rådgivning).

MÅLGRUPPE
OG ANSVAR

Netværket henvender sig til virksomheder som er nysgerrige på 3D-print og som er i tvivl
om 3D-print er noget for dem: Hvad kan 3D-print bruges til? Hvilke fordele kan det give?
Hvilken muligheder åbner sig i fremtiden? Og hvad koster det?
Netværket er for virksomheder fra de 7 kommuner i Trekantområdet og Business Kolding
er tovholder v. Lars Bo Frederiksen, tlf. 41104106, mail lbf@businesskolding.dk.

FORM OG
INDFLYDELSE

Business Kolding faciliterer netværket, men det vil langt hen af vejen være medlemmerne
af netværket der sætter dagsordenen for netværksmøderne (dvs. indhold, form, tidspunkt
m.m.). Som udgangspunktet går møderne på skift mellem medlemsvirksomhederne.
Netværket kan invitere f.eks. oplægsholdere og leverandører af 3D-printudstyr til
møderne. Der kan også trækkes på GTS-institutter som FORCE Technology eller
Teknologisk Institut samt vidensinstitutioner som Nexttech/IBA. Der vil løbende blive
evalueret med henblik på valg af emner samt fortsatte behov.

TILMELDING

Deltagelse i netværket er gratis, men der kan forekomme udgifter ved indkøb af eksterne
oplægsholdere eller andet.
Netværket er åbent for nye deltagere, men der er plads til max. 15 deltagere.
Det første møde bliver afholdt d. 25/1 2022 kl. 07.45 – 10.00 hos Business Kolding i
Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding. Invitation/dagsorden følger.
Tilmelding og flere info på www.businesskolding.dk/3D-netværk.

Community for DIGITAL OG BÆREDYGTIG PRODUKTION i Trekantområdet udbydes af:

NETVÆRK

IIoT Industrial Internet of Things
DIT
UDBYTTE

Hvad er IIoT? – Og hvad kan IIoT gøre for din virksomhed?
Industriel Internet of Things (IIoT) muliggør overvågning, analyse og behandling af data
på nye måder via IOT-platforme. Produktionen kan effektiviseres, - proceslinjer kan f.eks.
sættes op til at bestille materialer fra lager / leverandør, tilkalde kvalitetstekniker, servicetekniker, osv.. Som maskinbygger er viden om IIoT også væsentlig – og integrationen af IIoT
i fremtidens produkter bliver afgørende for konkurrenceevnen.
Netværket skaber et forum, hvor brugere og potentielle brugere mødes for at lære mere
om mulighederne i IIoT, - diskutere løsninger og dele erfaringer. Netværket er et fagligt netværk, målrettet dem, der i hverdagen er / kunne blive brugere af IIoT.

MÅLGRUPPE
OG ANSVAR

Netværket er for virksomheder i følgende kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Tovholder på netværket er Billund Erhvervsfremme,
v. Stine Høgholt, mail: sth@billunderhverv.dk, direkte tlf.: 9282 6965.

FORM OG
INDFLYDELSE

Netværket laver en mødekalender for et år ad gangen, - 4 møder / år. Dagsordenen sammensættes af deltagerne i samarbejde med netværks-tovholderen. Møderne foregår på
skift hos en værtsvirksomhed (en af deltagerne).
Netværket kan vælge at invitere forskellige videns-personer ind til at give oplæg, - f.eks.
omkring: Hvilke IIoT- værktøjer der findes / hvordan teknologibarrieren overvindes og virksomheden kommer godt i gang / Hvilke tilskudsordninger der findes på området / aktuelle
eksempler hvor IIoT er anvendt / o.a..

TILMEDING

Det er gratis at deltage i netværket, - dog vil indkøb af eksperter kræve at deltagerne betaler
evt. honorar til disse.
Første møde i netværket afholdes i januar 2022, hvor mødeplan og emner drøftes.
Der er løbende tilmelding indtil netværket er fuldtegnet med max. 15 deltagere. Tilmelding
sker ved at kontakte Billund Erhvervsfremme, Stine Høgholt, mail: sth@billunderhverv.dk,
direkte tlf.: 9282 6965.
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NETVÆRK
DIGITALISERING af byggeriet
DIT
UDBYTTE

MÅLGRUPPE
OG ANSVAR

Som håndværker og rådgiver i byggebranchen kommer der flere krav til digital løsninger
og kommunikation imellem byggeriets samarbejdspartnere. Tegninger udføres og overdrages digitalt, mængdeudtag gennemføres automatisk, tegninger opdateres mens byggeriet
pågår, byggemøder afvikles online, kvalitetssikring dokumenteres digitalt, byggetilladelser
og ibrugtagning anmeldes digitalt, bestilling af materialer foregår online, timesedler og materialeforbrug registres online. Dette netværk tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer
og går i dybden med værktøjer og metoder, der kan styrke byggevirksomhedernes konkurrenceevne.
Netværket er et fagligt netværk, målrettet dem der i hverdagen er brugere af digitale løsninger til byggeriet.
Netværket er for virksomheder fra de 7 kommuner i Trekantområdet Tovholder på dette
netværk er UdviklingVejen, v. Ulrik Kragh, mail: uk@udviklingvejen.dk tlf 24615383

FORM OG
INDFLYDELSE

Netværket laver en mødekalender for et år af gangen. Dagsordnen sammensættes af deltagerne. Møderne foregår på skift mellem virksomhederne med henblik på at lære af hinandens erfaringer.
Netværket kan invitere leverandører og rådgivere til møderne, og der kan trækkes på ekspertise fra GTS institutterne som Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Instituttet, samt Erhvervshus Sydjylland når. Netværket evalueres hvert halve år, med henblik på
valg af emner samt forsat behov.

TILMEDING

Det er gratis at deltage i netværket, dog vil indkøb af eksperter kræve at deltagene betaler
evt. honorar til disse.
Første møde i netværket afholdes onsdag d. 19 januar fra 12-16 hvor mødeplan og emner
drøftes. Der er løbende tilmelding indtil netværket er fuldtegnet med max. 15
deltagere. Tilmeld dig her.
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NETVÆRK

CO2 regnskab og CSR kommunikation
DIT
UDBYTTE

I industrivirksomhederne er vi bevidste om, at den grønne omstilling er en afgørende samfundsudvikling, som vi er nødt til at forholde os til og agere ud fra.
Overskrifterne er mange, men nogle af de væsentligste er klima og miljø, nedbringelse af
CO2, bæredygtig produktion, og den måde vi kommunikerer disse indsatsområder til omverdenen. I samarbejde med din virksomhed og Community for Digital og Bæredygtig Produktion i Trekantområdet deler vi erfaring og viden, så din virksomhed bliver endnu stærkere i den grønne omstilling.

MÅLGRUPPE
OG ANSVAR

Netværket er et fagligt netværk, som er målrettet de personer der til dagligt arbejder med
produktion og den grønne omstilling.
Netværket er for industrivirksomheder i de 7 kommuner i Trekantområdet.
Tovholdere er Jørgen Ranlev fra Vejle Kommunes Erhvervsservice og Lise Daldorph fra Business Kolding

FORM OG
INDFLYDELSE

Deltagerne fastsætter indholdet og et antal møder, som holdes på skift ude i virksomhederne. Der kan indbydes eksterne indlægsholdere, og der kan trækkes på ekspertise fra
GTS institutterne som Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Instituttet samt Erhvervshus Sydjylland.
Netværket evalueres løbende med henblik på at tilrette efter ønsker og behov.

TILMEDING

Det er gratis at deltage i møderne. Eventuelle udgifter til eksterne indlægsholdere, betales
dog af deltagerne. Næste netværksmøde holdes onsdag den 8. december, hvor mødeplan
og emner for 2022 drøftes.
Du kan tilmelde dig netværket til:
Jørgen Ranlev, jorrn@vejle.dk Mobil 2134 1371
Lise Daldorph, lidal@businesskolding.dk Mobil 2924 5934

Community for DIGITAL OG BÆREDYGTIG PRODUKTION i Trekantområdet udbydes af:

NETVÆRK
HYGIEJNISK design
DIT
UDBYTTE

MÅLGRUPPE
OG ANSVAR

FORM OG
INDFLYDELSE

Er at udvikle dig sammen med andre virksomheder, der også producerer udstyr med Hygiejnisk Design til fødevare- og pharma-branchen. Gennem netværket får du indblik i, hvordan
andre virksomheder takler daglige og strategiske udfordringer og du videregiver dine egne
erfaringer. Netværket definerer selv de præcise temaer og emner ud fra deltagernes interesse og aktuelle problemstillinger. Det kan f.eks. være nye kravsspecifikationer, bæredygtighed og verdensmål, eller når der kommer nye rengøringsstrategier i fødevarebranchen
– er du så klar?

Netværket er et fagligt netværk målrettet ledere i virksomheder, der er leverandører til fødevare- og/eller pharma-branchen og ønsker en styrket position baseret på kvalitet og sikkerhed. Netværket er for virksomheder fra de syv kommuner i Trekantområdet. Tovholder
på dette netværk er Haderslev Erhvervsråd v/ Jan Hyldal – mail jan@her.dk
mobil 51 510 750.

Netværket laver en mødekalender for et år ad gangen. Dagsordenen sammensættes af deltagerne. Møderne foregår på skift imellem virksomhederne med henblik på at lære af hinandens erfaringer.
Netværket kan invitere leverandører og rådgivere til møderne, og der kan trækkes på ekspertise fra GTS-institutterne som Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Instituttet og Erhvervshus Sydjylland. Netværket evalueres hvert halve år med henblik på valg af
emner samt forsat behov.

TILMEDING

Første møde i netværket afholdes den 2. december 2021, kl. 15.00 – 17.00 ved Bema A/S,
Bredholm 3, 6100 Haderslev hvor mødeplan og emner drøftes.
Der er løbende tilmelding indtil netværket er fuldtegnet med max. 15 deltagere.
Tilmelding direkte til Jan Hyldal på jan@her.dk.
Det er gratis at deltage i netværket, dog vil der være deltagerbetaling ved indkøb af eksperter, afvikling af studieture eller andre eksterne omkostninger.
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NETVÆRK BÆREDYGTIG
produktion i FORSYNINGSKÆDE
DIT
UDBYTTE

MÅLGRUPPE
OG ANSVAR

FORM OG
INDFLYDELSE

Kundekrav, ændrede forbrugerpræferencer og lovændringer betyder, at kortlægning og
reducering af virksomhedens klimapåvirkninger kan blive en kritisk faktor for konkurrencedygtigheden og fremtidssikringen af virksomheder. Men det kan være uoverskueligt for
produktionsvirksomheder at udvikle en grøn profil, det er ikke kun virksomhedens egen
indsats, der skal leve op til kravene, også den lange forsyningskæde – fra råvare til færdigvare. Bæredygtighed bliver et konkurrenceparameter, dette netværk tager udgangspunkt i
deltagernes erfaringer med bæredygtig produktion i forsyningskæden, og bringer nye dimensioner I kan bruge til at udvikle jeres virksomhed i en bæredygtig retning.
Store og mindre virksomheder, som gerne vil arbejde systematisk med bæredygtig produktion i forsyningskæden. Netværket er et fagligt netværk, målrettet personer der i hverdagen
har et ansvar for produktion og/eller forsyningskæden i jeres virksomhed.Netværket er for
virksomheder fra de 7 kommuner i Trekantområdet. Tovholder på dette
netværk er Business Fredericia, v. David Mogensen, mail: dm@businessfredericia.dk
tlf.: 9215 0125.
Netværket laver en mødekalender for et år af gangen. Dagsordnen sammensættes af deltagerne. Møderne foregår på skift imellem virksomhederne, med henblik på at lære af hinandens erfaringer.
Netværket kan invitere leverandører og rådgivere til møderne, og der kan trækkes på ekspertise fra GTS institutterne som Teknologisk Institut, Force Technology, Alexandra Instituttet, samt Erhvervshus Sydjylland når. Netværket evalueres hvert halve år, med henblik på
valg af emner samt forsat behov.

TILMEDING

Det er gratis at deltage i netværket, dog vil indkøb af eksperter kræve at deltagerne
betaler evt. honorar til disse.
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