
 

 

 

 

 

Microsoft udstiller på E-18 
Når vi åbner dørene til E-18 vil der være en 

særdeles velkendt virksomhed blandt de mange 

udstillere. Microsoft har meldt sin ankomst som 

udstiller til årets elektronikmesse.  

 

Besøgende og udstillere får ikke bare mulighed 

for at møde Microsoft på en stand i hal C, men de 

vil også kunne opleve en helt ny platformsløsning 

under messen. I samarbejde med Bila Robotic og 

Arrow ECS har Microsoft nemlig udviklet en 

softwareløsning til industrielle 

produktionslinjer.Du kan læse mere om nyheden 

her.  
 

 

 

 

Dansk Eksportdag 2018 
Dansk Eksportdag 2018 vil i år være en del af R-

18 og E-18. Derfor vil besøgende og udstillere 

også kunne deltage i en række spændende 

aktiviteter i forbindelse med eksportdagen. 

 

Bl.a. vil Udenrigsminister Anders Samuelsen 

åbne messerne E-18 og R-18, ligesom 30 

eksportrådgivere fra hele verden står til rådighed 

under hele messen. De er klar til at rådgive om 

eksport og fortælle om markedsmuligheder i 

forskellige lande. Læs mere om Dansk 

Eksportdag 2018 her.  
 

 



 

 

Unik gennemgang af produktionsflowet 
Under E-18 vil Produktion i Danmark give indblik i 

en typisk produktionsprocess med seks proces-

øer med temaerne Design-for-

Manufacturing/Test (DfM/DfT), sporbarhed, 

kvalitetssikring, rework, vask/lakering og 

boxbuild/håndtering. 

 

I Produktion i Danmark-området vil Poul Juul, 

leder af HYTEK, tilbyde en guidet tur gennem en 

typisk produktionsprocess. Han vil fokusere på 

de steder i produktionen, hvor det ofte går 

galt.Læs mere om den guidede tur her.  
 

 

 

 

Fortæl dine gode historier  
Husk, at du kan gøre brug af vores pressehjælp i 

forbindelse med din deltagelse i E-18. Har du 

noget pressemateriale, kan du sende det til Sofie 

Andersen på sa@kommpress.dk, som vil sende 

en samlet pressepakke til fagmedierne. Vi skal 

have dit materiale senest d. 20. juli kl. 10.00. Du 

kan også finde gode råd til dine historier og 

fagmediernes kontaktinformation i vores 

medieguide, som du finder her.  

 

 

 

 

 


