
 

 

 

 

 

 

KUTSU  
mav InnovationsFORUM 2023  
23.03.2023 | 09.00-17.00 CET 

Arvoisa herra Saarinen,  

 

toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi mav InnovationsFORUM 2023 -

tapahtumaan - alan teknologianäytökseen.  

Voit osallistua tapahtumaan paikan päällä Böblingenin kongressitalossa tai verkossa 

suorana lähetyksenä . 

Osallistuminen on sinulle ilmaista koodilla IF23EXAPT . 

  

 

Työstökoneteollisuudella on edessään vuosi täynnä haasteita. Mullistukset 

ydinmarkkinoilla, kuten autoteollisuudessa, edellyttävät, että vakiintuneet 

valmistusprosessit on harkittava perusteellisesti uudelleen. Tarkkuutta, laatua ja 

toimitusvarmuutta koskevat vaatimukset nousevat edelleen. Johdonmukainen digitalisaatio 
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ja verkottuminen, automaatio ja modernit toimintakonseptit voivat tarjota ulospääsyn ja 

avata uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia valmistajille ja käyttäjille kilpailukyvyn 

säilyttämiseksi. 

 

Jännittävillä luennoilla ja oheisessa näyttelyssä asiantuntijat kertovat tulevaisuuteen 

suuntautuvista trendeistä. Vierailijat voivat odottaa koko koneistusvalikoiman: uusista 

CNC-työstökoneista ja tarkkuustyökaluista digitalisaation ja Teollisuus 4.0:n alan 

ajankohtaisiin kehitykseen innovatiivisiin automaatioratkaisuihin ja oheistuotteisiin. 

Kumppanimme näyttävät, mikä vie alaa eteenpäin.  

 

EXAPT on suorana paikan päällä sinua varten tässä tapahtumassa osastolla ja 

tiimillä. Olemme myös mukana luento-ohjelmassa.  

Luentomme " Paperiton työn valmistelu digitaalisten prosessien kautta verstaalla" 

voit kuunnella tapahtumapäivänä klo 13.45-14.10 Saksan aikaa. Seuraa ja nauti livenä 

Black Forest Hallissa tai online-streamin kautta.     

 

Osallistuminen on sinulle ilmaista koodilla IF23EXAPT! 

Kaikki tiedot ilmoittautumisesta ja ohjelmasta löytyvät täältä: 
 

Rekisteröintiä varten  
  

 
 

Odotamme sinua innolla!!!  

 

EXAPT-tiimisi 

  
 
 
 
   

  

Yhteystiedot  ·  Tietosuoja  ·  Ohjeet 
 

 

 

EXAPT Systemtechnik GmbH 

Theaterstr. 12, D-52062 Aachen 

Postfach 10 06 49, D-52006 Aachen 

Tel.: +49 241 477940 Fax: +49 241 47794299 
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https://www.exapt.de 

 

Geschäftsführer: Michael Servos 

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Prof. Dr. Arndt Richter 
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Tämä sähköposti ja sen liitteet ovat vain sinun käyttöösi ja voivat sisältää omistusoikeudellisia tai luottamuksellisia tietoja. Jos et 

ole aiottu vastaanottaja etkä ole valtuutettu toimittamaan heille, tämän sähköpostin tai sen liitteiden edelleen lähetys, 

kopioiminen tai muu käyttö on kielletty. Jos olet saanut tämän viestin erehdyksessä, ilmoita siitä välittömästi lähettäjälle ja poista 

viesti.  

 
Jos et enää halua saada tätä sähköpostiviestiä (osoitteeseen: tapio.saarinen@titako.fi), voit peruuttaa tilauksen 
maksutta tästä .  
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