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VÆRDI LIGGER I SAMARBEJDE 
Sådan er det også med robotteknologi. For uanset om  
man producerer hardware, software eller attachments, så 
skabes den reelle værdi først, når alle de rigtige led arbejder 
sammen. Derfor samler R-18 nu robotbranchen og erhvervs-
livet. Her kan robotproducenter og software leverandører 
møde beslutningstagere, indkøbere, ingeniører, iværksæt-
tere og specialister, der ser sammenhængen og sætter alle 
elementer i den rette kontekst. Kort sagt et fælles branche-
forum for innovation, inspiration, viden, salg og netværk. 
Velkommen til R-18.
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INVESTOR SUMMIT 2018

Stærkt konferenceprogram  
af international standard

Robotbranchen mødes på R-18

I samarbejde med Invest In Odense integreres årets 
Investor Summit i R-18. Det store fokus på finansiering  
af start-ups betyder blandt andet, at mange både  
etablerede og kommende aktører stiller ekstra skarpt  
på robotmessen i Odense.

R-18 bliver stedet, hvor alle grene af robotindustrien kan 
hente ny viden og inspiration. Allerede nu er flere keynote 
speakers af international standard på plads. Konference-
programmet opdateres løbende på robotmesse.dk

R-18 samler robotindustrien og erhvervslivet. Brug messens 
Netværks-Lounge til at skabe nye kontakter og vedlige-
holde gamle. 

INVESTOR SUMMIT 2017 
satte scenen for 21 start-ups
De pitchede deres idéer og koncepter overfor 80 
investorer, som i alt medbragte en investeringsvillig 
kapital på op mod DKK 120 mio. Investor Summit 
2018 forventes at blive større og endnu stærkere.

PÅ R-18 FINDER DU BLANDT ANDET



BOOK DIN STAND NU OG FÅ 
STØRST MULIG INDFLYDELSE 
PÅ DIN PLACERING
Robotmessen arrangeres af Odense Congress 
Center med opbakning fra en stærk kreds af 
branchens førende aktører og netværk.

PRISER (excl. rabat)  
Stand uden opbygning (min. 9 m2 til 18 m2)
kr. 1.395 pr. m2

Stand uden opbygning (19 m2 til 36 m2)
kr. 1.295 pr. m2

Stand uden opbygning (+ 37 m2)
kr. 1.095 pr. m2

TILMELDINGSGEBYR  
Ved reservation eller bestilling betales et
tilmeldingsgebyr på kr. 3.300. Dette er ikke
inkl. i standprisen og refunderes ikke ved
annullering.

Alle priser er ekskl. moms.

PRISEN INKLUDERER
• Standleje i tre udstillingsdage

• Opbygnings- og nedtagningsdage

•  Gangtæpper og udsmykning 
af fællesarealer

• Logo og link til egen hjemmeside
 på www.robotmesse.dk

•  Formidling af produktomtaler og 
pressemeddelelser til relevante medier

• Elektroniske adgangskort

•  Gratis kaffe, te, vand og frugt til 
standpersonale i udstillerloungen

•  Kick-off møde med gode råd om presseservice, 
motivation, standopbygning m.m.

Herudover kan der bestilles standopbygning,
el, lys, internetopkobling, møbler, tæpper
og daglig rengøring.

Første år-25%RABATpå standlejen (m2)

BOOK DIN STAND NU
på robotmesse.dk. Yderligere oplysninger om salg  
og koncept på mail@robotmesse.dk og tlf. 2372 3195

R-18 støttes af:


