INVITATION TIL FMI INDUSTRIDAG
24. AUGUST 2017
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse indbyder
hermed til FMI industridag

Arrangementet henvender sig til danske virksomheder inden for industrien, der
beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af forsvarsmateriel. Det vil sige
primært medlemmer af FAD, CenSec, Naval Team Danmark, Danske Maritime
samt virksomheder under Dansk Industri.

Arrangementet finder sted den 24. august 2017 ved:
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

FMI vil ved arrangementet være repræsenteret ved chefer og sagsbehandlere, såvel
tekniske som militære. Endvidere vil danske og udenlandske forsvarsattachéer, og
andre gæster fra offentlige myndigheder med særlig interesse og tilknytning til
dansk forsvarsindustri være til stede på dagen.

Interesserede virksomheder vil få mulighed for at opstille en stand, ca. 3 X 3 meter,
på udpegede områder. Der vil være strøm og WiFi tilgængelig på hver stand. Hertil
vil der være mulighed for at udstille udendørs i forlængelse af det øvrige udstillingsområde. Bemærk venligst, at indendørs udstillingsemner ikke må overstige 200 kg
grundet underlagets beskaffenhed.

Grundet begrænset udstillingsområde vil der være et maksimalt antal pladser.
Standene tildeles i takt med tilmeldingerne, hvilket vil sige ”først til mølle” princippet. Det kan derfor ikke garanteres, at alle kan få en stand. Såfremt udendørs stand
ønskes, bedes dette noteret i kommentarfeltet på tilmeldingsskemaet, ligesom det
bedes noteret, hvis der ønskes en cafe stand (ca. 1,5 X 3 meter). Standpladsfordeling
samt øvrige praktiske oplysninger vil tilgå ugen før arrangementet.
Opstilling af stande vil finde sted den 24. august 2017 i tidsrummet 06:00 til 09:30.
Nedtagning af stande skal ske samme dag i tidsrummet 15:30 til 18:00.

Arrangementet vil være uklassificeret, og der vil derfor ikke være krav om
sikkerhedsgodkendelse.
Tilmelding til arrangementet skal ske på www.danishdefence.dk/industridag-2017
Tilmeldingsfristen er den 6. august 2017.
Efter denne dato vil tilmelding ikke længere være mulig.
Spørgsmål vedrørende arrangementet bedes rettet til Forsvarets Industrikontor:
Major Martin Veirum, tlf.: +45 728 15904
Fuldmægtig Alexander S. Christoffersen, tlf.: +45 728 15906
Eller på e-mail: openforbusiness@mil.dk

PROGRAM
FMI INDUSTRIDAG
24. august 2017
TID

AKTIVITET

06:00 – 09:30

Registrering og opstilling af stande

06:00 – 09:00

Morgenmadsbuffet for udstillere

10:00 – 10:20

10:20 – 15:30

Åbning af arrangement og velkomsttale ved
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og CH FMI
Generalløjtnant Flemming Lentfer
Åbent hus, standene er åbne

12:00 – 13:00

Frokost (sandwich og sodavand)

15:30 – 18:00

Nedtagning af stande

