Workshop - Produktutveckling och ny teknik
Välkommen till workshop! Vad skapar den nya tekniken för möjligheter avseende nya affärer och hur
kopplar exempelvis additiv tillverkning (3D-print) och smarta textilier till hållbarhet? Inspireras och
inspirera för att utveckla hållbara produkter och tjänster.
Inbjudan vänder sig till företag, oavsett bransch, som är intresserade av mer kunskap och inspiration
inom området.
NÄR & VAR:

Tisdag 19 mars kl. 08.30, Sal Q221, Mittuniversitetet, Östersund

PROGRAM
08.30 Välkommen
08.45 Nya möjligheter med additiv tillverkning (Lars-Erik Rännar, docent maskinteknik, Mittuniversitetet)
Från industritillämpning och mänskliga reservdelar till nya affärsmodeller och hållbarhetsfrågor. Få koll
på teknik, material, trender och möjligheter!
10.00 Tänka nytt med ny teknik (Kai Vogt Head of Innovation & Hardware Equipment Vaude)
Ta del av företaget Vaude och deras erfarenheter av additiv tillverkning.Vaude har bl.a. utvärderat 		
om slutkund kan skriva ut egna reservdelar och visar prov på detta.
10.45 Workshop och breakout session (Lars-Erik Rännar och Kai Vogt)
Diskussioner, erfarenhetsutbyte och framtidsspaning additiv tillverkning (passar alla, från den nyfikne till
den erfarne).
12.15

Mingellunch

Spår 1
13.15

Hus Q, Labbet för additiv tillverkning
Additiv tillverkning i metall (Lars-Erik Rännar)
Fördjupa dina kunskaper inom additiv tillverkning och specifikt metall, i labbet på Sports Tech Research
Centre. Tid för demonstration och diskussion.

Spår II
13.15

Sal G1353
Workshop - Smarta textilier, utmaning och möjlighet för hållbara företag? (Kai Vogt)
Hör mer om företaget Vaudes arbete kring smarta textilprodukter, kopplat till återvinning och 		
”green supply chain” samt diskutera hållbarhet och ny teknik med andra medverkande företag.

14.45
15.00
15.30

Slut för dagen (för deltagare inom projekt STII fortsätter schemat)
Möte projekt STII
Slut

Anmälan till workshop senast 12/3. Evenemanget är kostnadsfritt. Fika och lunch ingår under dagen. Begränsat
antal platser. Programpunkterna med Vaude hålls på engelska.

VÄLKOMMEN!

Workshopen arrangeras gemensamt inom projekt Sports Tech Innovation Initiative och TROJAM3DC.
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