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Välkommen på pressmöte online med fokus på
smarta industrilösningar och smarta elnät
Under Hannover-mässan 13 april kommer energispecialisten Schneider
Electric att hålla i en presskonferens som även kommer att sändas via Google
Hangout och Youtube. Det kommer bland annat talas om vad Schneider
Electric gör för att förverkliga det smarta elnätet och om smarta lösningar för
framtidens industri.
John Conway, VP för Industry Advanced Services Marketing & Consulting
General Management – Strategy och André Borouchaki - Sr.VP Strategy &
Innovation Marketing – Strategic Marketing kommer att prata om:
Trender, utveckling och smarta lösningar för industrin:
 Internet of Things inom industrin som en evolution, ingen revolution.
 Smarta och uppkopplade produkter och system.
 Öppna lösningar och Ethernet-baserad teknik.
 Smarta lösningar för maskiner och industrier som ökar säkerhet, resultat och
minskar miljöpåverkan.
Att göra det smarta elnätet till verklighet:
 Smarta lösningar från kraftgenerering till slutanvändning, som ökar säkerhet,
tillgänglighet och kvalitet och dessutom minskar kostnader.
 Exempel på innovativa projekt inom microelnät (microgrids) och "demandrespons"-lösningar som bidrar till att forma framtidens smarta elnät.
När
Den 13:e april klockan 14:00 via Google Hangout eller Youtube. När du anmält dig
skickar vi en länk. Om du är på plats på mässan kan du besöka presskonferensen i
Room Hamburg (Conference Center groundfloor).
Mer information
För mer material och information om smarta lösningar för industrin, klicka här.
För mer material och information om det smarta elnätet, klicka här.
Anmälan
Presskonferensen kommer att hållas på engelska. Bekräfta ditt deltagande till Marie
Emery-Leleu – EMEA PR Director, marie.emery@schneider-electric.com.
För mer information:
Pia Rydback, Marknadskommunikationschef Schneider Electric Sverige AB
Mobil: +46 (0)76 149 71 80
E-post: pia.rydback@schneider-electric.com
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Om Schneider Electric
Som global specialist inom energihantering och automation med verksamhet i mer än 100 länder,
erbjuder Schneider Electric integrerade lösningar inom ett flertal marknadssegment, med ledande
position inom bostäder och fastigheter, industrier och maskintillverkning, energi och infrastruktur samt
datacenter och nätverk. Med fokus på säker, pålitlig, effektiv och grön energi uppnådde företaget, med
över 170 000 medarbetare, en omsättning på 25 miljarder Euro under 2014, tack vare drivkraften att
hjälpa individer och företag att få ut mesta möjliga av sin energi.
"Make the most of your energy", www.schneider-electric.se.
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