OM OS

INDUSTRISAMARBEJDET
Industrisamarbejdet har været en realitet siden 1. januar 2015, hvor de to
foreninger Fremstillingsindustrien og IAK besluttede at styrke deres unikke
samarbejde gennem et fælles centrum for netværk, viden og faglige aktiviteter. Alt
dette skal bidrage til at styrke og udvikle den enkelte medlemsvirksomhed.

HVEM ER INDUSTRISAMARBEJDET?
Industrisamarbejdet arbejder hver dag for at skabe målrettede aktiviteter og
services til de 1750 virksomheder, der er en del af fællesskabet. Hovedparten af
virksomhederne befinder sig i den metal- og maskinindustrielle sektor, men
fællesskabet inkluderer også mange andre typer af fremstillings-, service-,
handels- og rådgivningsvirksomheder. Vi ønsker at bidrage til udvikling i alle
medlemsvirksomheder uanset branche, derfor udvikler og fornyer vi løbende
vores portefølje af aktiviteter og services.

VI STYRKER DIT FAGLIGE NETVÆRK
Vi tror på, at erfaringsudveksling og samarbejde med ligesindede er en god vej
til ny viden og vækst i den enkelte virksomhed. Derfor har vi netværk med
temaer som ledelse, globalisering, produktivitet, foodtech, stål og spåntagning.
Ud over netværkene udbyder vi en række konferencer i løbet af året.

VI STYRKER DIN FAGLIGE VIDEN OG INDSIGT
Vi tilbyder løbende kurser og arrangementer om aktuelle emner som teknologi,
produktivitet og eksport. Hold bl.a. øje med vores BACK STAGE arrangementer,
hvor vi tager dig med helt ind i maskinrummet hos nogle af Danmarks største
industrivirksomheder.

VI HOLDER DIG OPDATERET
Vi sender vores videonyhedsbrev IndustriNews til alle medlemmer tirsdag og
torsdag. Her får du hver gang 3 relevante historier på 3 minutter. Her har alle
medlemsvirksomheder mulighed for at blive eksponeret som ugens virksomhed.

OM OS

VI TILBYDER INDIVIDUELLE
UDVIKLINGSFORLØB
Vi ved, at det kan være svært at ændre rutiner i virksomheden. Derfor tilbyder vi
individuelle eksport- og produktivitetsforløb, der tager udgangspunkt i den
enkelte virksomhed.

VI GØR DET NEMT AT TAGE PÅ MESSER
Vi arrangerer fællesstande på relevante messer i både ind- og udland.
Fællesstandene gør det nemt for medlemsvirksomhederne at tage på messer. Vi
er tilstede på Hannover Messen, Elmia Subcontractor og HI messen i Herning.

VI YDER RÅDGIVNING
Vi er altid klar til at tage imod dit opkald eller din mail. Nogle gange kan det
være svært at vide, hvor man skal henvende sig med de udfordringer man har.
Giv os et kald, så hjælper vi dig videre via vores netværk af samarbejdspartnere.
Fang os på 3377 3355 eller isa@di.dk

FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER
Du kan følge Industrisamarbejdet på LinkedIn og Facebook. Begge steder kan
du altid se seneste udgave af IndustriNews samtidig med vi også løbende deler
øvrige nyheder og tendenser. Søg begge steder på IndustriNews.

