IDA på hi Tech & Industry Scandinavia 2019

Stor forhåndsinteresse for Technomania-talks
Mere end 1.100 har forhåndsreserveret en plads til en af de mange faglige talks, som finder
sted på IDAs Technomania-event i hal F på hi Tech & Industry Scandinavia messen i Herning.
I løbet af de to dage Technomania kører - 2. og 3. oktober - vil 30 danske og internationale indlægsholdere formidle viden om alt fra selvkørende biler over kunstig intelligens og bæredygtighed til ledelse i den digitale tidsalder, for blot at nævne nogle af de mange indlæg.
”Vi er virkelig glade for de mange forhåndstilmeldinger, for det viser jo, at vi har ramt nogle interessante emner og ditto folk til at fortælle om dem. Men folk går ikke nødvendigvis forgæves, selv om de ikke har forhåndstilmeldt sig. Så hvis interessen er der, så bare mød op i hal F –
vi vil gøre alt for at skabe plads til alle,” lover Lene Christensen, der er direktør for Teknologi,
Netværk og Kompetence i Ingeniørforeningen, IDA.
Apropos plads, så råder IDA over ca. 3.400 kvadratmeter i hal F, og udover de mange talks bliver der masser at se på og tale om i hallen. Blandt andet er der reserveret et stort område,
hvor op mod 20 startup-virksomheder viser nye teknologier og løsninger, ligesom der bliver
lejlighed til at få en snak med idemagerne selv.
”Og jeg håber, de besøgende er lige så forventningsfulde, som vi er. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med de mange forskellige aktører, der skal til for at lave et fremtidsevent som Technomania. Sammen med dem glæder vi os nu bare til én ting, og det er at slå
dørene op til to fantastiske dage i hal F,” slutter Lene Christensen.
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