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Er du klar til din næste
digitale transformation?
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The Smart Company 2019 bygger videre 
på den digitaliserede virkelighed og giver 
dig den nødvendige viden til at få forde-
lene af ny teknologi i hele virksomheden.

I messeområdet for The Smart Company 
vil den nyeste teknologi inden for digitali-
sering af produktionsprocesser være sam-
let og fordelene ved at integrere teknologi 
i alle virksomhedens processer vil blive 
demonstreret.

I The Tracking & Tracing Theatre er det 
muligt at følge et produkt og dets ‘digitale 
tvilling’ igennem hele processen – fra idé 
til færdigt produkt. Flere gange dagligt 
afholdes der live-visninger, der illustrerer, 
hvordan de digitale løsninger som del-
elementer fungerer sammen i praksis.

The Smart Company 2019 vil i samarbejde 
med AIM Denmark og RFID i Danmark 
sætte fokus på vidensdeling i et internati-
onalt konferenceprogram, hvor pionervirk-
somheder får mulighed for at inspirere og 
motivere med deres erfaringer med brug 
af RFID, sensorer, visualisering, ’digitale 
tvillinger’, kunstig intelligens og meget 
andet.

Hvis du arbejder seriøst med din virk-
somheds digitale fremtid, er The Smart 
Company 2019 selvskrevet – med næsten 
2.000m2 og et væld af aktiviteter, hvor alt 
det bedste er samlet i form af et konfe-
renceområde, live-visninger og markedets 
førende virksomheder som udstillere.

Vi glæder os til at dele den næste  
teknologiske bølge med dig!

Er du klar til din 
næste digitale 

transformation?

hi Tech & Industry Scandinavia 
lancerer The Smart Company 2019, 
som stiller skarpt på muligheder og 
fordele ved at digitalisere alle led i 

virksomhedens processer 
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AIM Denmark, der repræsenterer det 
globale netværk af eksperter inden for 
Automatisk Datafangst, står sammen med 
RFID i Danmark og partnerne for opbyg-
ningen af teateret, hvor scenarierne viser 
eksempler på procesforløb i produktion, 
materiale flow og logistik. 

Gennem forskellige trin følges genstande 
med AutoID-teknologier (RFID, stregkoder, 
QR-koder, RTLS) og sensorer, når genstan-
dene bevæger sig igennem virksomheder-
nes processer. 

Teateret er bygget op med anvendelses-  
orienterede live-demonstrationer, hvor 
teknologier og løsninger inden for Auto-
matisk Datafangst og Visualisering er 
indarbejdet i industrielle og forbruger-
relaterede processer. 

Flere gange om dagen kan messe-
deltagerne komme med på en guidet 
rundtur i teateret.

RFID-baseret Production Flow Management RFID-baseret Production Flow Management

Dit produkt 
har fået en 

digital tvilling

AIM Denmark og RFID i Danmark 
opbygger til The Smart Company 

2019 The Tracking & Tracing 
Theatre, hvor du kan opleve 

automatiseret flow, datafangst  
og visualisering og møde nye 

processer 1:1 live

The Tracking &
Tracing Theatre



        TheSmart
2019Company

Integrated. Transparent. Digitalized. Transforming. Business.

Partnerpakken
•	 Mulighed	for	at	fremvise	og	demo’e	dine	produkter	og	løsninger	1:1	i	et	live	samspil	

•	 Mulighed	for	deltagelse	i	Product	Talks	i	forbindelse	med	live	demonstrationer

•	 Eksponeringspakke	med	synlighed	på	hi-hjemmeside,	nyhedsbreve,	 

 informationstavler og diverse hi-materiale

•	 Synlighed	på	ca.	200m2 banner (The Smart Company banner, der omkredser området)

•	 Eksponering	i	forbindelse	med	markedsføring	af	The	Tracking	&	Tracing	Theatre

•	 Mulighed	for	tilkøb	af	messestand	i	sammenhæng	med	The	Tracking	&	Tracing	Theatre

•	 Attraktiv	beliggenhed	med	målrettet	synlighed

•	 Fire	billetter	til	hi	Award	Show

•	 Adgang	til	mødeområde

•	 Pris:	22.050	/	18.000	hvis	din	virksomhed	har	stand	på	hi	(priser	ekskl.	moms)

Du har en enestående mulighed for at blive én af de seks partnere og indgå i The 
Tracking & Tracing Theatre som medarrangør. Det giver dig en oplagt platform til at 
vise din virksomheds produkter og løsninger frem i samspil med andre leverandører, 
kundecases og samarbejdspartnere.  

Demonstrér 
fremtiden og sæt 

den nye dagsorden

Bliv partner på The Tracking 
& Tracing Theatre og vis dine 

løsninger live!  

The Tracking &
Tracing Theatre
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Guldpartner

Sølvpartnere

Bronzepartnere

Konference & Scene

The Tracking & Tracing Theatre

Mødeområde
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Automatisk Datafangst
Ved at montere sensorer og RFID på 
materialer, produkter, maskiner og udstyr 
kan der opnås øget indsigt og fuld trans-
parens i forsyningskæderne og i produk-
tionen. Muligheden for at opsamle og 
opbevare data automatisk er fundamentet 
for øget digitalisering af producerende 
virksomheder.

Dataanalyse, opfølgning 
og overvågning
Med den automatiske datafangst skaber vi 
transparens i varens flow og kan optimere 
lagerstørrelser og logistik. Ved at anskaffe 
den rette software kan man analysere de 
indsamlede data og lave analyser, der kan 
anvendes til opfølgning og optimering, 
samt ikke mindst undgå driftstop, redu-
cere nedetid og forbedre udnyttelsen af 
maskiner og produktionslinjer.

Integration med 
virksomhedens IT-systemer
Ved at integrere digital produktionsplan-
lægning og -styring med den faktiske 
indsigt i produktion, lagre og vareflow, 

bliver det muligt at øge produktivitet, leve-
ringssikkerhed og kvalitet. Digitaliseringen 
sparer derved virksomheden for ressourcer, 
tid og penge og veksler omkostninger til 
indtjening.

Avancerede dataanalyser
Når mængden og kvaliteten af indsamlet 
data vokser, vil der være store fordele ved 
at udføre avancerede dataanalyser, hvilket 
i visse konkurrencesituationer kan gøre en 
afgørende forskel. Ved hjælp af avancerede 
dataanalyser kan den fremtidige udvikling 
forudses og dermed kan fejl og driftstop 
undgås via planlagt vedligehold i tide. 

”The Smart Company”
Ved at skabe ”digitale tvillinger” for pro-
duktionsanlæg, værktøjer og produkter 
åbnes der en helt ny verden med fordelag-
tige økonomiske forhold. Ved at gennem-
føre produktdesign, tests og simuleringer, 
kvalitetssikring, vedligehold og fejlsøgning 
digitalt kan omkostningerne reduceres 
mærkbart for virksomheden.

Gør din virksomhed 
smartere 

The Smart Company 2019 
byder på fem dedikerede 

fagområder, som i kombination 
tager dig hele vejen rundt 
og giver dig det samlede 
perspektiv over de nye 

muligheder

De fem
fagområder
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The	Smart	Company	2019’s	udstillerpakker	giver	dig:

•	 Opbygning	og	design	af	stand	med	mulighed	for	tilkøb

•	 En	nem	og	bekvem	løsning	i	form	af	konceptstande

•	 Målrettet	synlighed	ved	at	stå	samlet	som	branche

•	 Attraktiv	beliggenhed	ved	siden	af	The	Tracking	&	Tracing	Theatre	 
 og konferenceområde med stor publikumsaktivitet

•	 hi	markedsfører	området,	hvor	jeres	virksomhed	er	placeret

•	 Mulighed	for	tilkøb	af	hotel-	og	forplejningspakke

Bliv udstiller og sæt 
dit tydelige præg på 
fremtidens landkort

 
Som udstiller på The Smart 
Company 2019 er du med i 

front, når gæsterne oplever det 
nye teknologiske landskab 

Det får du som 
udstiller
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Sølvpartnere

Bronzepartnere

Konference & Scene

The Tracking & Tracing Theatre

Mødeområde
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Guld
•	 Opbygning	og	design	af	stand	

•	 Fleksibelt	lounge-	og	standområde

•	 Navngivning	af	konference-	og	sceneområde	på	 
 The Smart Company 2019

•	 Mulighed	for	at	invitere	op	til	12	mindre	partnerstande

•	 Eksponeringspakke	med	synlighed	på	 
 hi-hjemmeside, bannere i The Smart  
 Company området, nyhedsbreve,  
 informationstavler og diverse  
 hi-materiale

•	 20	billetter	til	hi	Award	Show	

•	 Adgang	til	mødeområde

•	 Pris:	Ring	for	priser	og	videre	specifikationer

Med en guldpakke får din virksomhed en eksklusiv mulighed for at lægge navn til et 
område på The Smart Company 2019. 

Guldpakken er en enestående mulighed for at eksponere din virksomhed som førende 
inden for digitaliserede løsninger i virksomhedens processer.

Sæt dit præg på
det nye digitaliserede 

landskab

hi tilbyder tre udstiller-pakker 
til The Smart Company 2019:  

Guld, Sølv og Bronze, som 
hver især matcher dine 

ønsker og behov 

Det får du med
guldpakken
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Guldpartner

Sølvpartnere

Bronzepartnere

Konference & Scene

The Tracking & Tracing Theatre

Mødeområde
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Sølv
•	 49m2 areal til rådighed i området for The Smart Company 2019

•	 Attraktiv	beliggenhed	med	målrettet	synlighed	

•	 Mulighed	for	tilkøb	af	design	og	opbygning

•	 Inkl.	tæppe	og	belysning

•	 Eksponeringspakke	med	synlighed	på	hi-hjemmeside,	bannere	 
 i The Smart Company området, nyhedsbreve og  
 diverse hi-materiale

•	 Fire	billetter	til	hi	Award	Show

•	 Adgang	til	mødeområde

•	 Pris:	89.050	/	85.000	hvis	din	 
 virksomhed har stand på hi (priser ekskl. moms)

Med	en	sølvpakke	får	du	mulighed	for	at	købe	en	’Gør-det-selv	stand’,	som	du	kan	
indrette efter eget ønske. Dermed kan du sætte dit eget præg på din stands form og 
indhold ved f.eks. at bygge i højden. 

Sæt dit præg på
det nye digitaliserede 

landskab

hi tilbyder tre udstiller-pakker 
til The Smart Company 2019:  

Guld, Sølv og Bronze, som 
hver især matcher dine 

ønsker og behov 

Det får du med
sølvpakken
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49m2 med dit
eget koncept

Guldpartner

Sølvpartnere

Bronzepartnere

Konference & Scene

The Tracking & Tracing Theatre

Mødeområde
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Bronze
•	 Opbygning	og	design	af	stand

•	 6m2	stand	m.	skranke,	barstol,	40”	skærm,	print	til	bagvæg	

•	 Eksponeringspakke	med	synlighed	på	hi-hjemmeside,	 
 bannere i The Smart Company området, nyhedsbreve og  
 diverse hi-materiale

•	 Fire	billetter	til	hi	Award	Show

•	 Adgang	til	mødeområde

•	 Pris:	22.050	/	18.000	 
 hvis din virksomhed har stand 
 på hi (priser ekskl. moms)

Bronzepakken byder på stande placeret rundt om The Tracking & Tracing Theatre 
– det naturlige omdrejningspunkt for The Smart Company 2019. Hér vil der flere 
gange dagligt være stor aktivitet i forbindelse med live-visninger.   

Sæt dit præg på
det nye digitaliserede 

landskab

hi tilbyder tre udstiller-pakker 
til The Smart Company 2019:  

Guld, Sølv og Bronze, som 
hver især matcher dine 

ønsker og behov 

Det får du med
bronzepakken
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Sølvpartnere

Bronzepartnere

Konference & Scene

The Tracking & Tracing Theatre
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hi Tech & Industry Scandinavia tilbyder
en unik mulighed for at nå flere end 
20.000 beslutningstagere og influenter på 
tre tætpakkede dage. hi samler de førende 
virksomheder og aktører inden for tekno-
logi og industri og skaber dermed de opti-
male rammer for at eksponere nyheder og 
styrke nye og etablerede kunderelationer 
på tværs af brancher.  

hi tager den traditionelle messeoplevelse 
til et nyt niveau, hvor der er fokus på 
nytænkning, inspiration og vidensdeling. 
hi fungerer som løftestang for fremtidens 
løsninger og samarbejdsrelationer inden 
for teknologi og industri. 

hi er som skandinaviens største teknologi- 
og industrimesse omdrejningspunkt for 
et væld af spændende events med inter-
nationale keynote-speakers, konferencer, 
hands-on oplevelser og delmesserne 
TECHNOMANIA, Wind Energy Denmark, 
International FOOD Contest, The Smart 
Company 2019 og	meget	mere.	På	hi	får	
du ny viden, inspiration og netværk sam-
let på ét sted. Læs meget mere om hi på 
hi-industri.dk.

The Smart Company 
2019 er en del af 

hi – Skandinaviens 
største messe inden 

for teknologi og 
industri 

hi 2019: Endnu større,
endnu mere nyskabende

hi 2017:

20.788	besøgende fra flere 
end	6.500 virksomheder 

hi 2017:

86% er tilfredse med
besøgskvaliteten på standen

hi 2017:

711	udstillere	/	4,0 i helheds- 
karakter	/	77% vil udstille igen

 

https://www.hi-industri.dk/
https://www.hi-industri.dk/
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Mona Jakobsen:	Projektchef
Tlf.	+45	9926	9994	/	mj@mch.dk

Lene Villadsen: Salg og rådgivning
Tlf.+45	9926	9924	/	lvi@mch.dk

Henrik Granau: Fagkonsulent, repræsentant 
for AIM Denmark og RFID i Danmark
Mob.	+45	2183	2835	/	henrik@granau.net

Christina Rosenlund:	Projektkoordinator
Tlf	+45	9926	9858	/	cro@mch.dk

Kontakt The Smart 
Company 2019-teamet
og kom med i forreste 
række allerede i dag
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