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Velkommen til en unik messe og konference! Arrangementet viser de
nyeste frontteknologier og hvordan man kommer i gang og får optimal
gevinst af dem.
DTU udgør Danmarks største teknologiske platform og er samtidig et
universitet med en solid, daglig kontaktflade til dansk erhvervsliv. Det
giver stor tyngde til en ny type begivenhed. High Tech Summit blander
konference og udstilling med fokus på digitaliseringen af dansk industri.
Man bruger også udtrykket ”Industri 4.0” om sammensmeltningen af
traditionel fremstilling med nye teknologier som Internet of Things,
Big Data, sensorer, kunstig intelligens, 3D-print, nye materialer,
Cyber Security og meget mere. Udviklingen skaber både nye muligheder
og udfordringer for eksisterende virksomheder og et hastigt voksende
vækstlag af højteknologiske start-ups.
GRATIS adgang for besøgende.
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Fagligt fokus på High Tech Summit
High Tech Summit er målrettet alle, der beskæftiger
sig med digitaliseringen af dansk industri. Industri
4.0 – eller den ”fjerde industrielle revolution” – er
mere end bare hype. Det er også en vision om fremtidens avancerede produktion. Både eksisterende
virksomheder og start-ups står over for valg og
prioriteringer, som kan være afgørende for, om og
hvordan de vil være konkurrencedygtige fremover.
Industri 4.0 er en ny industriel virkelighed, hvor
digitale teknologier som Internet-of-Things,
sensorer, kunstig intelligens, robotter, 3D-printere, nye m
 aterialer og droner spiller centrale roller.
Samtidig bliver virksomheder i stort set alle brancher
udfordret af konkurrenter med nye forretnings
modeller, produkter og services. Både muligheder
og udfordringer er meget store. Ifølge en analyse
fra Innovationsfonden har Danmark et potentiale
for vækst på 30 milliarder kr. årligt ved at udnytte
Industri 4.0.

Fremtidens vindere
Udviklingen er i høj grad drevet af, at forbrugerne
overalt på kloden ønsker individualiserede produkter
og services døgnet rundt. Samtidig er der et konstant pres for at holde omkostningerne nede ved at
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 asseproducere og automatisere. Vinderne i fremtim
den bliver de virksomheder og økonomier, der formår
at producere med fokus på kvalitet, lavt omkostningsniveau, time-to-market og nye forretningsmodeller, brugerdrevne services og produkter.

Fremtidens teknologier
En stor del af fornyelsen vil komme fra nystartede
virksomheder. Derfor har High Tech Summit naturligt
fokus på start-ups og entreprenørskab samt samspillet mellem start-ups og etablerede virksomheder. Med et stigende antal start-ups, en lang række
aktiviteter og kurser i entreprenørskab, studenter-
innovationsmiljøet DTU Skylab, forskerparken Scion
DTU samt Pre-Seed Innovation spiller DTU en væsentlig rolle i det danske start-up økosystem. Alene
i 2015 udsprang flere end 50 start-ups fra forskere
og s tuderende fra DTU. Tallet for 2016 er endnu
ikke gjort op, men tegner til at blive endnu højere.
Således et kæmpe potentiale for investorer.
High Tech Summit’s konference- og messeprogram
udvikles af DTU’s styregruppe og fagkomité samt
stærke faglige strategiske samarbejdspartnere, som
vil sørge for et højt fagligt niveau.

Den digitale transformation
Sundhed
Digitalisering, Internet-of-Things, autonome systemer, Big
Data, sensorer, kunstig intelligens og
kognitiv forståelse,
algoritmer, Virtual
og Augmented Reality, robotter, droner,
nye og avancerede
materialer, Digital
Biology, Imaging,
Audio, 3D-print,
Cloud, Security og
Privacy.
Nye forretnings
modeller og
kundeoplevelser.

Produktion
Landbrug
Fødevarer
Smart Cities and Homes
Logistik, handel og transport
Energi og klima
Digital læring og medier
Fintech
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Sidegevinst: Netværk til forskningen
”High Tech Summit giver deltagerne fra industrien mulighed for at
opdatere sig om den nye teknologiske udvikling. Dermed kan de
vurdere potentialet for virksomheden af de teknologier, der
knytter sig til Industri 4.0. Samtidigt vil der være rig mulighed for
at knytte kontakter til netop de
forskere, studerende, start-ups og institutter, der er
mest relevante. Det kan måske føre videre til et
forskningssamarbejde eller til projektsamarbejder
som eksempelvis master-projekter, praktikforløb eller
ErhvervsPhD’er.”
Rune Domsten
CO-founder, Indesmatech
og medlem af advisory board, DTU Compute

”Der ligger store muligheder i
Industri 4.0, hvis vi formår at
udnytte de nye og gennemgribende teknologier, det indebærer, fx
Internet of Things, 3D printning,
Big Data og nye materialer og
smarte produktionsprocesser.
Men det kræver, at vi tænker
fremsynet, og at vi samarbejder
langt mere end hidtil set på tværs af virksomheder,
start-ups og forsknings- og uddannelsesinstitutioner
– både nationalt og internationalt. Vi skal finde nye
måder at arbejde på, vi skal involvere samfundet i
den teknologiske udvikling, og vi skal turde prioritere
og sætte visioner for, hvilket teknologibaseret
samfund, vi ønsker os i fremtiden. Her er High Tech
Summit et godt udgangspunkt for et sådan nyt
samarbejde.”
Jan Madsen
Professor og vicedirektør, DTU Compute

”Lyngby-Taarbæk Vidensby har
som en central målsætning at
fastholde DTUs position som et af
Europas førende tekniske universiteter bl.a. gennem tætte
erhvervssamarbejder og brobygning på tværs af sektorer. Og her
er High Tech Summit på DTU et
meget vigtigt initiativ. Lyngby-
Taarbæk Vidensby er desuden den del af Greater
Copenhagen-indsatsen, der skal udvikle hovedstadsregionen som et internationalt knudepunkt for
vidensmiljøer inden for fx industri 4.0. Greater
Copenhagen – from Science to Business skal styrke
regionens videns- og forskningsmiljøer og tiltrække
udenlandske talenter og investeringer. Samtidig skal
de fælles satsninger sikre udviklingen af excellente
miljøer, hvor forskere, virksomheder og studerende
samarbejder og stiller viden, erfaring og faciliteter
til rådighed i fælles forsknings- og innovationsprojekter.”
Caroline Arends
Adm. direktør, Lyngby-Taarbæk Vidensby
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De fysiske rammer
Det teknologiske areal

High Tech Summit deles op i 4 zoner:

1

Vision and Inspiration Zone
Debatter, events og Tech Talks

D

Møder, seminar, produktpræsentationer

3

Making the Future Zone
Start ups, entreprenørskab og Matchmaking
mellem studerende og virksomheder

4

Demonstrate Zone
Udstilling og stande

4
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DTU – Danmarks største teknologiske platform
Ca. 12.000 studerende og 5.800 medarbejdere er
med til at give DTU den største teknologiske platform i Danmark.
DTU er et internationalt førende teknisk universitet
og ligger nr. 2 i Norden, 4 i Europa og 6 i verden, når
det gælder samarbejde med erhvervslivet. DTU har
en stærk international profil og indgår i strategiske
samarbejder med førende udenlandske universiteter fx gennem alliancerne EuroTech Universities og
Nordic 5 Tech.
DTU’s mission om at skabe værdi og være til gavn
for samfundet går helt tilbage til grundlæggeren
HC Ørsted.
Kombinerer messe med debat
High Tech Summit kombinerer traditionel messe med
en erhvervs- og samfundsrelevant konference, hvor
der vil være plads til at debattere fremtidens teknologiske udfordringer. Herunder vil det blive særlig
fokus på, hvor fornyelsen af den teknologiske og erhvervsmæssige udvikling skal komme fra og dermed
på dynamikken mellem nystartede og eksisterende
virksomheder:
Eventen skal bidrage til at styrke samarbejde med
erhvervslivet samt til forskning og uddannelse inden
for centrale teknologifelter og forretningsområder.
5

Tæt på forskere og studerende
Kom tæt på DTU´s forskning, forskningsinfrastruktur
og uddannelsesmiljø i verdensklasse. Vi vil demonstrere og teste nye teknologier og Labs på eventen.
Få indblik i igangværende internationalt førende
forsknings- og udviklingsprojekter inden for Industri
4.0 bl.a. Internet-of-Things, smart produktion og
digitalisering.
Spot fremtidens teknologier. Få adgang til et af
Danmarks største højteknologiske entreprenørskabsmiljøer. Hør mere om start ups, investeringspotentialer og fundingmuligheder, DTU Skylab og Science DTU.
Vær med til at skabe fremtidens vision for Industri
4.0. Oplev en lang række debatter, Tech Talks,
prisuddelinger, konkurrencer og Hackathons,
Netværk og mød kunder og partnere på kryds og
tværs af brancher og sektorer. Deltag i workshops,
receptioner og VIP-middag.

Mød fremtidens højteknologiske medarbejder. Bliv
matchet med studerende, lav projekter sammen og
bliv klar til en ny digital verden. Se, hvad unge digi
tale talenter kan!
Zone for nye teknologier
Stærkt innovationsområde, bl.a. i samarbejde med
DTU Smart Campus, med det sidste nye fra højteknologiens verden. Måske kan man prøve en supercomputer, køre i førerløse busser i området eller flyve
højteknologiske droner og måske møder man en
robot, man kender.
Et er sikkert: De besøgende får gode oplevelser!
Præsentation af styregruppe: DTU, Polyteknisk Forening, DI Digital, MADE, IBM, Siemens, Microsoft og
Siemens Center for Knowledge Interchange at DTU
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Hvorfor udstille?
• Du får mulighed for at møde op til 3.000 besøgende, kunder fra den private og offentlige sektor,
samarbejdspartnere, underleverandører, internationalt førende forskere og studerende.
• Mød nye markeder og brancher.
• Oplev nye muligheder i nye frontteknologier.
• Være aktiv i konferenceprogrammet, arranger
møder eller anden form for aktivitet og øg din
synlighed.

6

• Mød DTU’s meget omfattende netværk af
forskere, studerende, udviklere, virksomheder
og fremtidens medarbejdere og talenter.
• DTU’s stærke internationale netværk betyder,
at du vil få mulighed for et stort globalt udsyn
og møde spændende besøgende, som ikke
normalt vil være til stede ved industrimesser.
• Du kan dyrke, udbygge og skabe nye forretnings
relationer face to face, fx gennem netværk og
møder, workshops, VIP-middag og receptioner.

• Vær med til at debattere og sætte visioner
for Industri 4.0 i Danmark.
• Hør inspirerende Tech Talks og hør om
udfordringer fra nye brancher, der søger
samarbejdspartnere – måske dig?
• Mød start-ups og se deres spirende teknologi
projekter. Måske fremtidens investerings
potentiale eller samarbejdspartner?
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Attraktiv udstillerpakke
Udstillerprofil
• High Tech Summit henvender sig til udstillere, der
kan bidrage med viden til effektiv produktion og
digitalisering af virksomhedens forretningsgange
og nye forretningsmodeller.
• Som udstiller får du mulighed for at profilere dig
over for DTU’s kæmpe platform, og møde virksomhedsledere/-udviklere, som ønsker at få sat gang i
udviklingen i deres virksomhed.
• Udviklings- og softwarehuse, virksomheder, der
kan levere nye og effektive produkter, leverandører
af produkter og ydelser til effektiviseringsprocesser, service, funding m.m.
• Stedet hvor forskning, udvikling og forretning
mødes og hvor teknologier konvergerer.
Udstillerpakke
Som udstiller kan du købe flere pakker, der bl.a.
består af en stand og eventuelt et eller to indlæg,
som indgår i konferenceprogrammet.
Alle stande bliver som udgangspunkt leveret med
standvægge og skiltefrise, der er inkluderet i prisen,
men kan også leveres uden.
Du kan vælge at levere indlæg til konferencen og
på den måde øge din synlighed og bidrage til det
faglige indhold. Vælger du at deltage med indlæg,
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k oordinerer vi det med dig. Formålet er at forebygge, at flere optræder med omtrent samme indlæg.
Desuden vil vi gerne sikre, at indlægget lever op
til vores krav om kvalitet. Dette koordinerer vores
fagkomité med dig - måske skal der justeres lidt
for at sikre et perfekt oplæg. Erfaringer siger, at de
besøgende foretrækker lærende kundecases. For
eksempel hvordan leverandøren/rådgiveren er nået
frem til et godt resultat for kunderne. Som indlægsholder bliver du markedsført i konferenceprogrammet
på lige fod med andre indlægsholdere.
Vi planlægger match-making, som udvikles op til
messen. Nærmere information følger.
Der er forplejning med i prisen.

Styrk dit netværk
Der vil være mulighed for at bruge vores unikke
konference-app, deltage i workshops, erfagrupper,
studenter match-making, receptioner og VIP-middag.
Derudover vil der være mulighed for at besøge og
opleve laboratorier og faciliteter på nogle af DTU’s
19 institutter.
Du kan booke gratis mødelokale på High Tech Summit
Vær opmærksom på begrænset kapacitet – de ledige
lokaler/tider fordeles efter først-til-mølle princippet.
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Attraktiv eksponering
High Tech Summit markedsføres bl.a. via DTU’s platforme, som rammer
mange potentielle deltagere i målgruppen.
• Massiv markedsføring af high Tech Summit.
• Egen hjemmeside, som opdateres løbende med artikler, udstiller
infomationer og konferenceprogram.
• Markedsføring og artikler på DTU`s platform, Dynamo, DTU avisen
og løbende nyhedsbreve til Alumnis 30.000 ingeniør modtagere.
• Artikler og annoncer i i diverse online medier,
fagmedier, stærk partnerrelateret markedsføring og øvrige relevante
medier som dagspressens erhvervstemaer.
• Særpublikation High Tech Summit avisen som print og I-paper med
redaktionel fokus på messens faglige temaer udsendes målrettet til
DTU’s mange målgrupper samt særlig udvalgte faggrupper.
• Målrettet markedsføring på sociale medier, herunder LinkedIn.
• Omfattende PR-rbejde målrettet kernemålgruppen.
Besøgermålgrupper:
Direktører, udviklingschefer, produktionschefer- og ingeniører, it-chefer,
afdelingschefer, kommunale ledere, projektledere, u
 dviklingsingeniører,
it-ingeniører, teknikere, forskere, studerende, start-ups og investorer.
Interesseorganisationer og repræsentanter fra ministerier, styrelser,
regioner og kommuner.

8

Kick-off/informationsmøde
Vi afholder kick off-møde for alle deltagende udstillere, hvor vi informerer om
denne særlige udstillingsform med stand, faglige indlæg og generel info.
Vi fortæller om rammerne og tilbyder en mini intro om, hvordan man på 30 min.
leverer et interessant indlæg med værdi for de besøgende. Vi har høje ambitioner
for denne event og ønsker at sikre de besøgende et højt fagligt udbytte samt de
udstillende virksomheder en god forretningsmæssig oplevelse.
Nærmere information følger.
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Udstillerpakker
METAL

BRONZE

SØLV

GULD

12m2 (4x3 m)

16 m2 (4x4 m)

20 m2 (5x4 m)

18.000 kr.

23.000 kr.

28.000 kr.

33.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

1.000 kr.

Stande i udstillingshal
Stande i forgang og visse placeringer i hallen
Pris – inkl. standvægge, skiltefrise, tæppe, wifi, strøm (3 stik) og rengøring
Lys, 1 højt bord, 2 stole

12m (4x3 m)
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Indlæg i 25 min. til egen workshop, produkt- og kundecase, møde, som markedsføres
sammen med konferenceprogrammet og gratis brug af mødelokaler efter aftale

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Virksomhed og produktprofil og nyheder på hjemmesiden, HTS

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Logo på markedsføringsaktiviteter

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Inkl.

Gratis forplejning til virksomhedsrepræsentanter, begge dage, inkl. reception onsdag.

2 personer

2 personer

3 personer

4 personer

Gratis VIP billetter inkl. morgenbord, frokost (eget bord) og reception onsdag kl. 16.00

2 personer

4 personer

6 personer

8 personer

Early B
ir

Sponsorater
Sponsering af hovedscener med logo og scene navn i konference markedsføring,
to roll up, en i hver side

10.000 kr.

Key hangers med logo til begge dage. Leveres af sponsor.

15.000 kr.

Lunch og receptionssponsor, 2 dage

15.000 kr.

De studerendes frokost (2 dage a 100 stk.)
Logo på madbilletterne, indlæg på High Tech Summit’s hjemmeside

25.000 kr.

Alle forslag til sponsorater er velkomne.

på alle s

d

15%
Ved tidli
g

t ande

bestillin

Frist: 1
.

april

g

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelser eks. moms.
Ved reservation og bestilling betales
et reservationsgebyr på 2.000 kr.
1. rate 50 % af prisen den 19.05.2017
2. rate 50 % af prisen den 20.08.2017

Afbestilling
Reservationsgebyr refunderes ikke ved
afbestilling. Opsigelse skal altid ske
skriftligt på mail. Ved annullering indtil
3 mdr. før messen opkræves et gebyr på
25 % af standlejen, som tilfalder DTU.
Ved annullering forbeholder DTU sig
under alle omstændigheder ret til
at udleje standen til anden part.

KONTAKT
Udstilling
Per Bach, DTU-partner
+ 45 2810 9504
perbach23@gmail.com
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Generelle spørgsmål
Mark Riis, Head of Innovation, DTU Compute
+45 6139 6354
Email: mberi@dtu.dk

Se mere på: hightechsummit17.dtu.dk
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