
Danmarks  største  elektronikmesse  nærmer  sig  med  hastige  skridt.  Om  mindre  end  en  måned  samler  E-16  
mere  end  130  udstillere  fra  ind-  og  udland.  Udstillere,  som  står  klar  med  produkter  og  knowhow  om,  hvordan  
de  kan  bidrage  til  netop  din  forretning  med  nye  teknologier,  produkter  og  meget  mere.  
  
Mød  fremtidsforsker 
Preben  Mejer  vil  holde  foredrag  om  den  teknologiske  fremtid.  Her  vil  fremtidsforskeren  sætte  fokus  på  IoT,  
som  har  gjort  det  muligt  at  træde  ind  i  æreaen  Cognitive  Computing.  Med  foredraget  ”Internet  of  Everything”  
forudser  Preben  Mejer,  at  IoT  er  over  os  og  vil  blive  et  net  med  80  milliarder  dimser  i  2025.  
Kom  og  hør  det  inspirerende  foredrag  onsdag  d.  7.  september  kl.  14.45  i  Produktion  i  Danmark  området  i  Hal  
A.  Læs  mere  her.  
  
Embedded  High  Performance  Computing  
Et  af  onsdagens  track  sætter  fokus  på  Embedded  High  Performance  Computing.  Her  kan  du  høre  seks  
spændende  indlæg  fra  bl.a.  Intel,  Mathworks,  Prevas,  Avnet  Silica  m.fl.    
DTU  Compute  begynder  med  at  fortælle  om  de  udfordringer,  som  er  involveret  i  at  nå  High  Performance  i  
Embedded  systemer.  Læs  mere  her.  
Vi  slutter  af  med  et  indlæg  fra  Nikolay  Rognlien  fra  Arrow.  Han  vil  fortælle  om  det  voksende  behov  for  
fleksibilitet  og  sikkerhed  i  både  software  og  hardware.  Du  kan  læse  mere  om  indlægget  her.  
  
Netværksreception 
E-16  afsluttes  både  tirsdag  og  onsdag  med  en  netværksreception.  Her  kan  udstillere  og  besøgende  møde  
hinanden  i  uformelle  omgivelser,  som  giver  mulighed  for  at  skabe  relationer  til  andre  i  branchen.  Til  begge  
netværksreceptioner  vil  der  være  øl,  vin  og  lidt  let  til  ganen.  
Tirsdag  finder  netværksreceptionen  sted  i  Innovationszonen  i  Hal  C  kl.  15.30,  mens  den  om  onsdagen  finder  
sted  i  Produktion  i  Danmark-området  i  Hal  A  kl.  15.30. 
 

Tilmeld  dig  nu  
Forhåndsregistrer  dig  gratis  og  tilmeld  dig  messens  konferencer  her  
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