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Du får denna inbjudan eftersom du är registrerad som kund hos SPM Instrument AB. Det är, förutom att erbjuda högkvalitativa mätmetoder och förstklassig service, i vårt intresse att ge våra kunder möjlighet att ta del av information och delta i aktiviteter som rör vårt företag. Detta gör vi inte
enbart i marknadsföringssyfte, utan främst för att främja en god kundrelation. Vill du i framtiden inte få dessa inbjudningar - skicka ett e-mail till info@spminstrument.se. För information kring hur vi hanterar din kunddata, läs vår integritetspolicy https://www.spminstrument.se/Legal-notice/

ONSDAG 28 AUGUSTI
Långväga deltagare samlas på Arken Hotel Art Garden & SPA i Göteborg (Nordatlanten 100) kvällen innan användarträffen startar. Under kvällen serveras
middag i hotellets restaurang. Observera att boende första natten inte ingår i anmälningsavgiften.

TORSDAG 29 AUGUSTI KL 08.00
- Öppnande av Användarträffen med presentation av program, deltagare och SPM:are
- Airius - Ny trådlös givare med stort användningsområde
- Intellinova HMI – Nytt tillbehör för Intellinova Parallel ModBus som gör det enkelt att visa mätdata
- LineLazer App – Uppriktning har aldrig varit enklare
- Produktnyhet #4 – Ny medlem i Intellinova-familjen
- Produktnyhet #5 – Alla ska kunna ta del av fördelarna med SPM tillståndskontroll
- Case med HD-teknologi
- SPM Academy – kursprogram hösten 2019
- Gästföreläsare:
• David Runosson, projektledare på Holmen AB delar erfarenheter från utvecklingsprojektet att mäta knivkondition på flishuggar och vilka fördelar detta medfört.
• Claes Backlund, VD, på HewSaw Sverige berättar om varför de valt att installera onlinesystem på sin såglinje R200 1.1 hos VIDA Nössemark.
På eftermiddagen genomför vi ett studiebesök hos Volvo Car Corporation i Torslanda och deras slutmontering samt utbyter erfarenheter mellan användare och SPM:are. Under kvällen äter vi en gemensam middag i hotellets restaurang.

FREDAG 30 AUGUSTI
Avfärd efter frukost.
Vi behöver din anmälan senast fredag 27 juni, pris 6.495 kr exkl. moms per person. Först till kvarn gäller då antalet platser är begränsat! Anmäl
dig via info@spminstrument.se eller tel 0152-225 00. Vid anmälan ber vi dig samtidigt att informera om eventuella allergier (laktos, gluten
etc.). Efter anmälan kontaktar vi dig för bekräftelse. Önskas hjälp med reseförslag, kontakta gärna någon av våra säljare eller servicetekniker.
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