
Invitation til 3D-print konference

• ITC og The Maker Group
• AM Learning Lab Herningsholm
• Aarhus Universitet – Herning/Engineering Lab
• DAMRC
• Dansk AM Hub

De midt- og vestjyske 3D-print aktører udgør et stærkt
hold, som alle kan hjælpe virksomheder videre med
f.eks. kompetenceudvikling, udviklingsprojekter,
prototypeprint, designudvikling, vidensformidling og
rådgivning i relation til 3D-print/AM-teknologi.

Lem, 3.marts 2022

Konferencen er for virksomheder som allerede
anvender 3D-print, eller som interesserer sig for og
søger viden om 3D-print - f.eks. i forbindelse med
overvejelser om at anvende 3D-print/AM-teknologi i
samspil med produktionen eller i design- og
udviklingsprocesserne.

En opfordring til at bakke op.

Du kan bese Protolab. Du kan møde Protolab-teamet.

ITC’s seneste nyinvesteringer fremvises.

Et stærkt hold Hvorfor skal du deltage i 3D-print
konferencen?

ITC’s Protolab er åben kl. 13.00 – 17.00

videndeling, hjælp og rådgivning mv.
cer indenfor 3D-print, herunder mulighederne for uddannelse, 
at styrke midt- og vestjyske virksomheders viden og kompeten- 
(begge er deltagere i 3D Metal Alliancen) vil gerne medvirke til 
Industrielt Teknologicenter og AM Learning Lab Herningsholm 

  kl. 13.00 – kl. 17.00
3D-print konference i Smedenes Hus i Lem den 24. marts

Herningsholm og Digital Transformation LAB inviteres du hermed til:
I et samarbejde mellem Industrielt Teknologicenter, AM Learning Lab  



Program
Kl.13.00. Konferencen åbner. Der er mulighed for at

møde de enkelte 3D-print aktører til en individuel snak
om f.eks. 3D-print og kompetenceudvikling, kom i gang
med 3D-print, konsulentassistance, udviklingsprojekter

og meget andet.

Kl. 14.00. Velkomst og indledning v/ITC –
bestyrelsesformand Helge Albertsen.

Kl. 14.15. Indlæg - Søren Elbæk, 1. viceborgmester,
Medlem Økonomiudvalget, Formand Erhvervs-,

Klima- og Arbejdskraftudvalget m.v.

Kl. 14.30. Kort præsentation af de enkelte 3D-print
aktører – hvem er hvem og til hvad?

v/Nils Hedegaard, AM Learning Lab Herningsholm.

Kl. 15.00. 3D-print/AM-teknologi nu og i et
fremtidsscenarie med fokus på anvendelse,

muligheder og bæredygtighed betragtet i industriel
skala v/Steffen Haslund Schmidt, Dansk AM Hub.

Kl. 15.30. Der er igen mulighed for at møde de enkelte
3D-print aktører til en individuel snak om f.eks.

3D-print og kompetenceudvikling, kom i gang med 3D-print,
konsulentassistance, udviklingsprojekter og

meget andet.

Kl. 17.00. Konferencen slutter.



Praktiske forhold

ITC’s medlemsvirksomheder

Du modtager også en invitation til din kalender. Tilkendegiv venligst om du deltager i
konferencen eller ikke ved at svare "Ja" eller "Nej" senest fredag den 11. marts 2022.

Kom gerne allerede kl. 13.00 – der er mulighed for at møde de enkelte 3D-print aktører til en individuel snak.

Du har mulighed for at få dit overtøj i en garderobe. Du har også mulighed for at forsyne dig med kaffe/the, frugt
og andet mundgodt, inden konferencen officielt går i gang kl. 14.00 i konferencerummet.

Lem Kær Byg APS


