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De fleste forbinder den danske robotklynge med 
Odense og Fyn, som af mange grunde er blevet 
et fyrtårn for dansk robotindustri. Ikke desto 
mindre er der ganske mange virksomheder 
med aktiviteter inden for robotics, droner og 
automation i andre dele af landet, herunder også i 
Hovedstadsområdet og på Sjælland.

Sammen med en række initiativtagere ønsker vi 
derfor at skabe et regionalt netværk for robotter, 
droner og automation – netop for virksomheder 
i Hovedstadsområdet og på Sjælland (Greater 
Copenhagen).

Gennem netværket ønsker vi at supportere 
virksomheder og accelerere vækst 
inden for robotics, hvor virksomheder, 
medarbejdere, forsknings-, innovations- og 
uddannelsesinstitutioner kan mødes og udveksle 
idéer og erfaringer. 

Vi vil tage initiativ til:

Fra initiativtagernes side ser vi netværket som 
en regional partner i Robotics Alliance, hvis 
formål er sikre optimale rammebetingelser for 
branchen og skabe et landsdækkende økosystem 
for automation, robotter og droner i international 
klasse.

Robotics Alliance blev lanceret den 26. marts 
2019 som et nationalt partnerskab på tværs af 
erhvervsorganisationer, innovationsnetværk, 
interessenter og virksomheder.

> Netværksaktiviteter målrettet robot-området

> Særlige tilbud til robotics-iværksættere, f.eks. 
om at indgå i accelerationsforløb, forretnings-
mæssig coaching og adgang til finansiering

> Branding af robotics i Hovedstadsområdet.

RoboCluster, Odense Robotics og Robotics Alliance 
inviterer hermed – i samarbejde med virksomheder i 
Hovedstadsområdet – til robot-træf i København.

Se program på næste side

Tilmelding: www.robocluster.dk/events/robot-traef-koebenhavn/



ROBOT-TRÆF 
KØBENHAVN

PROGRAM FOR 

9.00–9.30:	 Kaffe	og	registrering

9.30–9.45 Velkommen 
v/partner	Tom	Togsverd,	Indesmatech,	formand	for	RoboCluster.

9.45–10.15: DTU’s planer på robot- og automationsområdet 
v/professor	Ole	Ravn,	DTU	Elektro

10.15-10.45 Forskning og uddannelser på IT Universitetet 
v/professor	ved	ITU	og	CEO	for	Flow	Robotics	Kasper	Støy

10.45–11.15: Hvad er kundernes behov?  
v/	Henrik	Skovsgaard,	Radiometer	A/S

11.15-12.00: Hvad kan robot-virksomhederne levere – nu og i fremtiden?  
	 v/CEO	Leif	Dalum,	ProInvent	og 

v/CEO	Søren	Merit,	Institut	for	Produktudvikling,	IPU

12.00-12.30: Robotics som dansk styrkeposition 
v/forretningschef	Mikkel	Christoffersen,	Robotics	Alliance/Odense	Robotics	og	 
v/professor	Claus	Rosenstand,	Digital	Hub	Denmark

12.30: Tak for i dag – og hvad skal være temaerne for næste gang? 
v/Tom	Togsverd

12.40:	 Sandwich	to	go.

Tid: Tirsdag	den	10.	september	kl.	9.00	–	13.00
Sted: Auditoriet,	DTU	Science	Park,	Diplomvej	372,	2800	Kongens	Lyngby

Partner	Tom	Togsverd,	Indesmatech	ApS
CEO	Leif	Dalum,	ProInvent	A/S
CEO	Kasper	Støy,	Flow	Robotics	A/S	og	ITU
CEO	David	Johan	Christensen,	Shape	Robotics	A/S
CEO	Kjeld	Bagger,	AVS	Danmark	A/S
CEO	Søren	Merit,	IPU
Professor	Ole	Ravn,	DTU	Elektro 
Forretningschef	Mikkel	Christoffersen,	Robotics	
Alliance/Odense	Robotics
Netværksleder	Christina	E.	Wanscher,	RoboCluster

Initiativtagere  
til dagen:

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling


