
 

 

 

Industri 4.0 – Den fjärde                

industriella revolutionen
 

Inspirationsresa till Tyskland 

Efter vårt välbesökta frukostseminarie om Industri 4.0 kommer nu som nästa steg i Almi´s 

satsning på ämnet möjligheten att delta i en besöksresa till Tyskland. Vare sig du är ett tillver-

kande företag som vill ta steget in i framtiden, tjänsteleverantör från IT-sektorn som ser möj-

ligheter inom Industri 4.0 eller helt enkelt allmänt intresserad av ämnet så är detta ett spän-

nande tillfälle. 

Tillsammans med Peter Malm och Philipp Ramin planerar vi en inspirerande resa till Bayern – 

Tyskland för att på plats få uppleva hur Industri 4.0 ser ut och fungerar i verkligheten. Vi 

kommer besöka Maschienenfabrik Reinhausen som använder sig av konceptet och träffa per-

soner som är kunniga i ämnet. Dessutom får vi möjlighet att besöka BMWs monteringsfabrik i 

Regensburg.  

Vi kommer på denna resa få ta del av Peter Malm och Philipp Ramins nätverk på plats i Bay-

ern/Tyskland. De är aktiva i nätverket ”Müncher Kreis” samt Innovationscentrum für Industri 

4.0. Philipp har dessutom starka kopplingar till Universitetet i Regensburg där han bland annat 

undervisar och doktorerar.  

Under våren 2016 kommer Philipp dessutom tillsammans med SP i Borås lansera en utbildning 

kopplat till Industri4.0. En spännande möjlighet för er som vill fördjupa er ytterligare i ämnet. 

Missa inte möjligheten att på plats få uppleva den fjärde industriella revolutionen och ta med 

dig lärdomar hem som kan få dig och din organisation att vara med från början. 

Då antalet platser på denna resa kommer vara begränsande vill vi ge dig möjligheten att redan 

nu visa anmäla dig till resan. Vi håller de som anmäler sitt intresse löpande uppdaterade kring 

utvecklingen. Bindande anmälan kommer i samband med att programmet blir fastlagt.  

Datum för resan är 16 maj – 18 maj. Anmäl ditt intresse till oss på ALMI. Kontaktuppgifter 

finner du till höger på detta informationsblad. 

www.reinhausen.com     www.i40.de     www.bmw.de 

http://www.sp.se/sv/training/Sidor/Industri40.aspx 

  

 

Program: 

Vecka 20 - 2016 Mo - On 

Måndag - DAG 1                                      

Avresa från CPH till München.  

Via bil/buss till Regensburg och 

första introduktion till Industri 

4.0 med Philipp Ramin. 

Tisdag - DAG 2                                 

Besök på ”Maskinenfabrik Rein-

hausen” i Regensburg. Transport 

tillbaks till Regensburg samt 

kvällsaktivitet med rötterna i 

Bayern/Tyskland. 

Onsdag - DAG 3                                    

Besök på BMWs monteringsfabrik i 

Regensburg och gemensamma 

avslutande reflektioner kring 

Industri 4.0. Anslutande hemresa 

från München till Köpenhamn. 

Preliminär kostnad: 

Preliminära kostnader för resa ca 

15.000 SEK/person.  

I priset ingår resan T/R Köpen-

hamn, boende och alla transpor-

ter på plats i Tyskland. 

Vid intresse eller frågor i 

samband med denna resa 

kontakta: 

Andreas Schroff                    

Affärsrådgivare ALMI 

0725 – 58 48 81                    

andreas.schroff@almi.se 

ALMI – För företag som 
vill och vågar växa 

 

http://www.reinhausen.com/
http://www.i40.de/
http://www.bmw.de/

