Laat u inspireren door
een bron van innovatie
Uitnodiging Medlab VIP tour naar Festo HQ en het
Fraunhofer instituut op 26 t/m 28 november 2017
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Programma: Een bron van innovatie
Geachte heer/mevrouw,
Met groot genoegen nodigt Festo u uit om deel te nemen aan een exclusieve tour naar Festo
HQ en het Fraunhofer instituut in Duitsland. Tijdens deze tour laten wij u kennismaken met
de nieuwste trends en innovaties van Festo voor Medische technologie en Laboratorium
automatisering.
Op basis van onze jarenlange ervaring herkent Festo de trends die specifiek in uw branche
aanwezig zijn. Kwaliteitsborging, kostenbeheersing, optimale productieprocessen en
Industrie 4.0 zijn aspecten die innovatie binnen de medische industrie aanjagen. Deze tour
geeft u de kans te ervaren hoe Feto deze trends vertaalt naar innovatieve oplossingen.
Het programma bestaat uit productdemonstraties en diverse rondleidingen door ons
technologiecentrum in Berkheim, Industrie 4.0 fabriek in Scharnhausen en het Festo
laboratorium in Denkendorf. Daarnaast bezoeken we het nICLAS Innovation Center van
het Fraunhofer instituut. Het gevarieerde programma biedt u een uitgelezen kans om de
bron van medische innovatie bij Festo te ontdekken en de technieken van de toekomst te
ervaren.
Naast inspirerende activiteiten heeft u ook de mogelijkheid om uw netwerk te verbreden
met toonaangevende bedrijven uit de medische industrie.
Een unieke kans dus, laat deze niet aan u voorbij gaan! Laat u inspireren en ervaar de
mogelijkheden van de toekomst. Wij verwelkomen u graag op deze exclusieve tour!
Met vriendelijke groet,
Het Industrial Automation team
Festo BV

Zondag 26 november
Vertrek richting Duitsland
Diner in Esslingen

Maandag 27 november
Bezoek Festo Technologiecentrum in Berkheim:
• Festo partner in Medische technologie en Laboratorium automatisering
• MedLab product roadmap
• Compacte handling systemen
Bezoek Festo Industrie 4.0 fabriek in Scharnhausen:
• Lunch
• Rondleiding fabriek van de toekomst
Bezoek Festo Laboratorium in Denkendorf:
• Liquid Handling
• Modular Dosing & Pipetting
Diner in Esslingen

Dinsdag 28 november
Bezoek Fraunhofer Instituut in Stuttgart
• Risk Assessment Process Medical Devices
• Piëzo technologie
• Medical applications
• Rondleiding nICLAS Innovation Center
• Lunch
Vertrek richting Nederland

U wilt de meest moderne en efﬁciëntste trends inzetten?
U wilt doorlooptijd verkorten en machinebetrouwbaarheid verhogen?
Wij reiken u nieuwe perspectieven aan.
WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

Smart Industry
Duurzaam innoveren begint met Festo. Met onze TCO inzichten en aantoonbare resultaten
bieden wij u graag de mogelijkheid om uw kosten te verlagen en uw concurrentiekracht te
vergroten. Transparantie is daarbij ons uitgangspunt.

