Er du bange for fremtiden?
Skab værdi for dig og din kunde
Invitation til seminar den 17. november 2015

Er du bange for fremtiden?
Skab værdi for dig og din kunde

Er du bange for fremtiden? En lidt provokerende titel, men samtidig en meget relevant titel.
Vores branche er i hastig forandring, og med frygt for at blive fanget i fortiden søger vi viden
som aldrig før. Vores mål er at give dig inspiration til, hvordan du videreudvikler din forretning.
Derfor inviteres du til et spændende seminar om, hvad der rører sig i elbranchen netop nu.
Sted
Seminaret finder sted i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Tilmelding
Tilmelding senest den 9. november på www.abb.dk. Klik på “For kunder” nederst til
venstre på siden, og vælg derefter “Kundeaktiviteter” og “Er du bange for fremtiden?”.
Agenda
Tidspunkt
14.30

Velkommen

14.35

Ny autorisationslov og ny elsikkerhedslov
Lovene erstatter de nuværende autorisations- og stærkstrømslove.
Lovene moderniserer reglerne og øger branchens anvendelse af
internationale og europæiske standarder.
Hvad kan det betyde for elinstallationer, fx KNX-installationer?
Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent, TEKNIQ

15.05

Hvorfor bruge europadåser i danske byggerier?
Kim B. Larsen fortæller, hvorfor Rambøll anbefaler europadåser.
Kim B. Larsen, afdelingschef hos Rambøll, Ørestaden

15.35

Skab forandring – hvem siger, at stikkontakter skal være kedelige?
Jesper Poulsen fra ABB fortæller om mulighederne med Impressivo
installationsprodukter
Jesper Poulsen, salgsingeniør hos ABB

Agenda (fortsat)
Tidspunkt
16.15

En god forretning? Praktisk erfaring med Impressivo installa
tionsprodukter
Casper Skaarup fortæller, hvordan han bruger Impressivo i dagligdagen og viser eksempler fra bl.a. et lejlighedskompleks på Amager
og en villa i København.
Casper Skaarup, elinstallatør & indehaver af Inlite

16.35

Pause & netværk

17.00

Hvad kan Philips hue gøre for dig?
Philips hue kombinerer strålende LED-lys med intuitiv teknologi.
Leg med toner, kontraster og et spektrum af farver fra din smartphone eller tablet.
Andreas Mikkel Beyer, key account manager for hue, Philips

17.30

KNX i øjenhøjde
Er du bange for fremtiden? Oplev, hvordan KNX er nøglen til nye
muligheder, og hvordan du kan bruge KNX til at skabe værdi for din
kunde.
Martin Mortensen, salgs- og produktchef hos ABB

18.10

Skab værdi for dine kunder
Peter Sikora er ikke bange for fremtiden – hør, hvordan Peter på
eget initiativ ændrede en traditionel installation i en børnehave til en
topmoderne løsning med KNX.
Peter Sikora, elinstallatør & indehaver af Energi & Teknik

18.30

Smukke oplevelser med B&O
Hør, hvordan Bang & Olufsen i Sorø skaber eksklusive lyd- og
billedo plevelser i kombination med KNX-bygningsautomatik.
Henrik Nielsen, salg og service hos B&O, Sorø

18.50

ABB & fremtiden
Få et kig ind i fremtiden, når vi præsenterer:
-- Newron – integrations- og visualiseringsløsning til komplette
bygninger
-- Welcome – et alsidigt dørtelefonsystem til renovering og nybyggeri
-- free@home – styring af dit hjem har aldrig været nemmere

19.20

Middag

Kontakt os

ABB A/S
Meterbuen 33
2740 Skovlunde, Danmark
Tlf.:
+45 4450 4450
E-mail: contact.center@dk.abb.com
www.abb.dk

