Kom og vær med

Agenda for dagen

Vi giver dig en unik mulighed for at møde branchens
skarpeste producenter på en inspirerende mini-messe,
hvor fremtidens data og sikring er omdrejningspunkterne.

07.30

Ankomst og registrering – udstillerne er klar

08.00

Velkommen til Solar Connected

08.10
		

Seminar: Bæredygtigt Byggeri, standarder og
krav til fremtidens byggeri – ved Solar

08.35
		
		

Seminar: UPS, årsager til og konsekvenser af
dårlig spændingskvalitet og hvordan det løses ved APC (Schneider)

09.00

Messe

10.30
		

Seminar: Kom godt i mål med din
datainstallation – ved CommScope

10.55
		

Seminar: AI teknologiens muligheder og Wisenet
Wave - ved Hanwha

11.20
		

Seminar: Razberi - Alt-i-én-server - Designet til
sikkerhed - ved Vanderbilt

11.45

Frokost / Messe

12.30
		
		
		
		
		
		
		

Oplæg: Nysgerrig hver dag - Den er gratis, og
du har brugt den hele dit liv. Men alligevel kan
nysgerrighed være en svær størrelse. Dog er
den værd at investere i, uanset om man skal
have teknikken eller samtalen til at fungere.
Forfatter og foredragsholder Tommy Krabbe
runder dagen af med både aha- og
haha-oplevelser.

13.15

Afrunding og lodtrækning

14.00

Solar Connected lukker

Ud over de 22 inspirerende udstillere, vil der dagen
igennem være seminarer, som giver nye
perspektiver og giver dig nye forretningsmuligheder.
Dét vil du bare ikke gå glip af.

Solar Connected finder sted på
følgende datoer og lokaliteter:
Den 31. maj

Solar Brøndby
Gammelager 14, 2605 Brøndby

Den 1. juni

Radisson Blu Silkeborg
Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg

Den 2. juni

Solar Vejen
Industrivej Vest 43, 6600 Vejen

Med venlig hilsen
Solar Data og Sikring

Af hensyn til brandmyndigheder og bespisning er
tilmelding nødvendig. Arrangementet er gratis
– dog vil du blive faktureret 175,- kr. i gebyr for no-show.

SOLAR DANMARK A/S
www.solar.dk

Tilmeld dig Solar Connected
Skan QR-koden og vælg den
ønskede dato eller klik her.

12520222

Invitation til Solar Connected 2022

