INDUSTRIENS TILBAGEMELDING PÅ
FMI INDUSTRIDAG 2019
99% var tilfredse med det samlede indtryk af FMI Industridag 2019
Feedback er vigtig, når Industrikontoret planlægger og arrangerer et arrangement som
Industridagen. Deltagerne har igen i år udvist et stort engagement og givet gode og
konstruktive tilbagemeldinger. Denne feedback vil FMI bruge til at udvikle og gøre FMI
Industridag endnu bedre fremover.
Der var overordnet tilfredshed med de modtagne informationer, der var nødvendige for at
kunne deltage i arrangementet. Her svarede 99%, at de havde modtaget de nødvendige
informationer. I løbet af Industridagen har informationsniveauet ligeledes været meget
positivt. 98% svarede, at de informationer de modtog til selve arrangementet, har levet op
til deres forventninger.

Minikonferencen – nyt tiltag på FMI Industridag 2019
Ved tilbagemeldingerne på FMI Industridag 2018 fremgik det, at FMI-orienteringer samt
speeddating med forsvarsattacheerne var nye og positive tiltag. Begge elementer var
fastholdt ved Industridagen 2019 med udvidelse af FMI-orienteringerne til en egentlig
minikonference i FMI’s kantine. Der var dog mange, der ikke havde tid til at deltage i
ovenstående tiltag. Dette skyldtes i mange tilfælde travlhed på standene. 59% svarede
således, at de ikke deltog på grund af travlhed på standen, hvilket medtages i
overvejelserne ved planlægningen af næste års arrangement.
Der var flere positive tilbagemeldinger vedrørende muligheden for at netværke med FMI’s
ansatte. Dette falder fint i tråd med FMI´s ønske om at fremme dialog og samarbejde med
industrien. Anbefalinger fra 2018 gik også på ønsket om at udvide speeddatingdelen til de
faglige repræsentanter og chefer for FMI's respektive kapacitetsdivisioner (land, luft,
maritim og it). Dette blev i år tilgodeset ved at lade indlægsholdere bemande FMI-standen
efter indlæggenes afslutning på minikonferencen.
Andre tilbagemeldinger i 2018 gik udelukkende på, at anvende telte til udstillingsområde og
friholde kantinen til f.eks. briefinger. Dette blev ligeledes tilgodeset ved dette års
Industridag, og gav positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Af de modtagne tilbagemeldinger har 99% svaret, at Industridagen 2019 samlet set levede
op til deres forventninger. Der var meget få negative kommentarer, og disse knyttede sig
især til strøm- og Wi-Fi udfald. Særligt fremhæves det positive ved de rammer, der er skabt
i forhold til netværk mellem forsvar og industri, og ligeledes for muligheden for dialog
mellem de udstillende virksomheder.
Alt i alt en positiv udvikling af FMI Industridag, som vi håber, vi kan styrke yderligere til
næste år.

Vi glæder os til at se jer til næste års arrangement!

