Kom med til Industrisamarbejdets populære
Medlemsdag
TID OG STED:

8. - 9. september 2018
Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2
3000 Helsingør
(se mere her)

Industrisamarbejdet inviterer til Medlemsdag lørdag den 8.
september 2018 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør
Lørdag den 8. september 2018 samler vi medlemmerne af
Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i København (ejere
og/eller direktører med ledsagere) til vores store Medlemsdag. Deltagelse
i arrangementet er gratis og er en helt fantastisk mulighed for at møde
ligesindede i uformelle rammer.
Rundvisning på M/S Museet for Søfart - et 100 år gammelt og helt
nyt museum
Vi starter dagen med et besøg på M/S Museet for Søfart. På afstand er
det næste usynligt, men under jorden - midt i den nyrenoverede
Kulturhavn Kronborg og som nabo til Kronborg Slot - ligger Danmarks
søfartsmuseum, M/S Museet for Søfart. Følger du de let skrånende broer
ned i den gamle tørdok, vil du opleve et af de seneste års mest
spektakulære nybyggerier i Danmark. Vi går på opdagelse i dybet på en
guidet rundvisning - vi får et lille foredrag og lidt tid på egen hånd. Der
serveres naturligvis en forfriskning undervejs. Læs mere om museet her.
Foredrag med Nikolaj Sonne: "AI - Kunstig intelligens
steppebrand"
Eftermiddagen byder på foredrag med Nikolaj Sonne, der er en af
Danmarks førende it-eksperter med skarpe holdninger og kommentarer til
teknologi, trends og udvikling. Nikolaj er uddannet journalist og arbejder
til daglig på Danmarks Radio, hvor han siden 2009 har været vært på
tech-programmet "So ein Ding".
Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny smartphone har i dag
nogenlunde samme regnekraft som verdens hurtigste computer havde for
20 år siden. Alt er forbundet, og fremtiden er ikke, hvad den har været den er mere gak og på mange måder nok tættere på, end du tror.
Festmiddag og dans
Du får naturligvis mulighed for at nyde Helsingør på egen hånd, inden vi

(Der er forhåndsreserveret et antal
værelser fra den 7. - 8.
september til kr. 1.495,per dobbeltværelse disse værelser afholdes
for egen regning).
PRIS:
Deltagelse i Medlemsdagen er gratis.
For par nr. 2 opkræves
et beløb på kr. 2.500,- til
delvis dækning af de
afholdte udgifter.

SPØRGSMÅL KONTAKT:
Navn: Annette Flies
Titel: Koordinator
Tlf.: 3377 3355
E-mail: anf@di.dk
TILMELDING:
Hurtigst muligt, og
senest mandag den 27.
august 2018 på
nedenstående link.

TILMELD DIG HER

indtager en festmiddag med efterfølgende dans til bandet ”Roulet”.
Selve arrangementet afsluttes med overnatning til søndag den 9.
september 2018 med morgenmad.

Se detaljeret program her

