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Oplev en unik kombination  
af udstilling, konference og 
live theatre

The Smart Company 2021  
er en del af hi – Skandina-
viens største teknologi- og 
industrimesse

“

The Smart Company sætter fokus  
på temaer som bæredygtighed,  
AI – kunstig intelligens og sikkerhed  
i forsyningsprocessen

Organiseres i samarbejde med:I UDSTILLINGSOMRÅDET på The Smart 
Company vil den nyeste teknologi inden 
for digitalisering af produktionsproces-
ser være samlet, og fordelene ved at 
integrere teknologi i alle virksomhedens 
processer vil blive demonstreret, når vi 
samler markedets førende virksomheder 
som udstillere.

I THE SMART COMPANY LIVE  
THEATRE er det muligt at følge et 
produkt og dets ”digitale tvilling” igen-
nem hele processen – fra idé til færdigt 
produkt. Flere gange dagligt afholdes 
der live-demo’er, der illustrerer, hvordan 
de digitale løsninger som delelementer 
fungerer sammen i praksis.

PÅ KONFERENCESCENEN kan der  
opleves et internationalt konference-
program, som arrangeres i samarbejde 
med AIM Denmark og AIDC Denmark. 
Der sættes fokus på vidensdeling in-
denfor temaer som bæredygtighed, 
sikkerhed, RFID, sensorer, visualisering, 
”digitale tvillinger”, AI og meget mere.
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Oplev fem stærke fagområder  
når du bevæger dig rundt på  
The Smart Company 

Automatisk datafangst

Ved at montere sensorer og RFID på 
materialer, produkter, lastbærere, 
maskiner og udstyr kan der opnås øget 
indsigt og fuld transparens i forsynings-
kæderne og i produktionen. Muligheden 
for at opsamle og opbevare data auto-
matisk er fundamentet for øget digitali-
sering af virksomheder.

Kontrol, opfølgning og  
overvågning

Med den automatiske datafangst skaber 
vi transparens i varens flow og kan opti-
mere lagerstørrelser og logistik. Ved at 
anskaffe den rette software kan de ind-
samlede data analyseres, og efterfølgen-
de anvendes til opfølgning og optimering, 
samt ikke mindst undgå driftstop, redu-
cere nedetid og forbedre udnyttelsen af 
maskiner og produktionslinjer.

Integration med  
virksomhedens IT-systemer

Ved at integrere digital produktionsplanlæg-
ning og -styring med den faktiske indsigt i 
produktion, lagre og vareflow, bliver det mu-
ligt at øge produktivitet, leveringssikkerhed 
og kvalitet. Digitaliseringen sparer derved 
virksomheden for ressourcer, tid og penge  
og veksler omkostninger til indtjening.

Avancerede dataanalyser

Når mængden og kvaliteten af indsamlet 
data vokser, vil der være store fordele ved  
at udføre avancerede dataanalyser, hvilket i 
konkurrencesituationer kan gøre en afgøren-
de forskel. Ved hjælp af avancerede data-
analyser kan arbejdsgange optimeres, spild 
minimeres og der kan skabes gennemsigtig-
hed i ofte komplekse processer.

“The Smart Company”

Ved at skabe ”digitale tvillinger” for produkti-
onsanlæg, værktøjer og produkter åbnes der 
en helt ny verden med fordelagtige økonomi-
ske forhold. Ved at gennemføre produktde-
sign, tests og simuleringer, kvalitetssikring, 
vedligehold og fejlsøgning digitalt kan om-
kostningerne reduceres mærkbart 
for virksomheden

1 32 4 5

Vi deltog i 2019  
som guldpartner i  
“The Smart Company” 
området, som var  

et nyt tiltag. I tiden op til  
messen havde vi et fantastisk 
samarbejde med teamet fra 
MCH og de andre udstillere, 
hvilket resulterede i 3 forrygende 
travle messedage i Herning, og  
vi ser frem til at deltage i 2021.
Jesper Rantala, CEO, Data Intelligence
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Bliv udstiller  
og sæt dit præg  
på fremtiden

Illustrationen er et eksempel.
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LIVE THEATRE

12m2 KONCEPTSTAND

VALGFRI STANDSTØRRELSE

SCENE



Som teaterpartner får du en 
enestående mulighed for at vise  
din virksomheds produkter og 
løsninger frem i samspil med  
andre leverandører, kundecases  
og samarbejdspartnere

Pris:

 25.000,- 
Pris er i DKK og ekskl. moms.

Som partner i teatret får du:

•  Mulighed for at fremvise og demo’e dine produkter og løsninger 1:1 
•  Eksponering som teaterpartner i markedsføring, på hjemmeside m.m.
•  Synlighed med logo i The Smart Company området
•  Attraktiv beliggenhed med målrettet synlighed
•  Mulighed for tilkøb af stand i The Smart Company området – spørg for tilbud

AIM Denmark og AIDC Denmark er 
tovholder på The Smart Company Live 
Theatre, hvor du kan opleve automatise-
ret flow, datafangst og visualisering – alt 
sammen live på scenen.

Teatret styres af en moderator, der fører 
publikum igennem de digitale processer 
i en produktionsvirksomhed. Scenerne 
udspilles af teaterpartnerne, der sam-
men demonstrerer, hvordan integratio-
nen af digitale løsninger kan øge effekti-
viteten i enhver produktionsvirksomhed.

The Smart Company Live Theatre er en 
unik mulighed for at opleve anvendelses-
orienterede live-demonstrationer, hvor 
det synliggøres, hvordan delelementerne 
i en SMART virksomhed spiller sammen. 

Teatret bevæger sig igennem virksomhe-
dens processer med fokus på temaer  

inden for AutoID-teknologier (RFID, 
stregkoder, RTLS), Automatisk  
Datafangst og Visualisering.

Demonstrér  
dine løsninger 

1:1        TheSmart
Live TheatreCompany
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The Smart Company 
forstår vigtigheden af, 
at danske produktions-
virksomheder skal be-

væge sig ind i en ny digital virke-
lighed. De forstår at tiltrække 
disse virksomheder og specielt 
deltagere med relevant forret-
ningsmæssig forankring. Ny vir-
kelighed som AI og big data skal 
skabe værdi der, hvor den giver 
mest mening, og det er ikke nød-
vendigvis i IT afdelingen. I Google 
vil vi gerne hjælpe virksomheder 
ind i en ny digital virkelighed og 
The Smart Company er en god 
platform her.
Christian Stahl, Partner Manager, Google Cloud

The Smart Company  
er en smeltedigel,  
hvor produktion og  
ny teknologi forenes. 

Denne samling af teknologisk 
åbensindede og problemejere 
med reelle tekniske udfordringer, 
er det perfekte match for Trifork, 
da vi er drevet af nysgerrighed på 
ny teknologi og et iver for at dele 
ud af vores erfaring og viden.
Rasmus P. Bisgaard, Business Unit Leader, Trifork



Bliv udstiller og sæt  
dit tydelige præg  
på fremtidens landkort
I har to muligheder for at udstille på The Smart Company

1 2 Alle udstillere på The Smart Company får:

•  Målrettet markedsføring af området, hvor jeres virksomhed er placeret
•  Attraktiv beliggenhed i nærheden af The Smart Company Live Theatre og  

konferenceområde med stor publikumsaktivitet
•  Målrettet synlighed ved at stå samlet som branche

12m2 konceptstand – nemt og  
bekvemt, hvor vi klarer alt for jer

Opbygning med aflåselig skranke,  
40” skærm, hylde, klæb til bagvæg,  
højbord med stole, tæppe og belysning.

 36.000,- 
Pris er i DKK og ekskl. moms. 

Inklusiv standleje og tilmeldingsgebyr.

Valgfri standstørrelse 
med eget design og opbygning

 1.450,- pr. m2 
Priser er i DKK og ekskl. moms 

Tilmelding 4.250,-

“One measurement is 
worth more than a 
thousand opinions”
I dagens komplekse 

supply chains er objektiv realtids 
information om varers bevægelser 
afgørende input for optimering af 
en virksomheds værdikæder.
I The Smart Company fås  
indsigt i, hvordan data skabes 
automatisk, behandles og fører  
til nye og bedre beslutninger-
Vi deler ud af succes historier fra 
implementeringer i 50 lande.
Keld Ole Nielsen , Director,  
Business Development, Lyngsoe Systems  

Som udstiller på The Smart  
Company 2021 er du med  
i front,når gæsterne oplever  
det nye teknologiske landskab  
i en SMART virksomhed.

“



Kontakt The Smart Company 
2021-teamet og kom med i  
forreste række allerede i dag

Mona Jakobsen, Projekchef
Tlf: +45 9926 9994
mj@mch.dk

Lene Villadsen, Salg og rådgivning
Tlf: +45 9926 9924
lvi@mch.dk

Henrik Granau, Fagkonsulent, repræsentant  
for AIM Denmark og AIDC Denmark
Mob. +45 2183 2835
henrik@granau.net

Christina Rosenlund, Ass. Projektleder
Tlf: +45 9926 9858
cro@mch.dk
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