Netværk Øst sætter fokus på analysemetoder i Industrien Hus
De seneste årtiers innovation af analytisk teknologi har ført til mange nye muligheder for øget omsætning og kvalitet i
mælkeindustrien. Og glædeligvis ser denne tendens ud til at fortsætte i et stadigt højere tempo. På aftenens event vil
du få indsigt i den seneste udvikling af analysemetoder inden for en række mejeriprodukter. Hvilke analytiske
løsninger tilbyder FOSS, og hvordan kan mejeribranchen få det størst mulige udbytte af disse instrumenter? Per
Waaben Hansen forklarer de vigtigste overvejelser, der ligger bag designet og brugen af FOSS' mejerianalyseinstrumenter. Få større indsigt i teknologien bag analysen af diverse mejeriprodukter, når FOSS på netværksmødet på
baggrund af en præsentation åbner op for spørgsmål og diskussion.
Men først præsenterer Peter Juel Christensen FOSS som virksomhed og som mangeårig samarbejdspartner i
mælkeindustrien.
Rammen om mødet er Industriens Hus med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening som vært. Efter en større ombygning
på 970 dage og 5.028 tegninger og er der skabt et hus, der lever op til tidens standard i forhold til bl.a. miljø og
arkitektur. Netværk Øst er denne aften inviteret ind i Industrien Hus af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.
Netværk Øst samler alle medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening og alle er velkomne! Netværket blev
dannet i 2015 på baggrund af en medlemsundersøgelse, der pegede på et behov for mejerirelevante aktiviteter i
Østdanmark til at supplere aktiviteterne i Vestdanmark. Ikke-medlemmer betaler et mindre beløb.
Dato:
Tidspunkt:
Kursussted:

Torsdag 24. august 2017
17.30 – ca. 21.00.
Industriens Hus, H. C. Andersens Blvd. 18, København K. Parkering i P-hus i kælder.

Program
17.30 Ankomst og sandwichbuffet i gæsterestauranten på 7. sal. Pga. de særlige sikkerhedsrestriktioner i bygningen er
ankomsttidspunktet vigtigt at overholde.
18.15 Om Foss Analytical A/S og produktporteføljen
v/Global Market Manager Peter Juel Christensen, FOSS Analytical A/S
18.25 Analytisk teknologi er med til at øge omsætning og kvalitet
v/senior kemometriker Per Waaben Hansen, FOSS Analytical A/S
19.15 Hvad og hvem er Dansk Industri? – Introduktion til Dansk Industri domicil.
20.15 Networking over en kop kaffe

Tilmelding
Tilmelding på www.mejeriingenioer.dk senest 18. august – DELTAGERBEGRÆNSNING efter ”først til mølle” max
25 deltagere – medlemmer har fortrinsret.

Netværk Øst planlægningsgruppe
Thomas Bæk Pedersen, Berte Asmussen, Lau Gerlach, Eva Carlsen, Marie Jørgensen, Lise Bisgaard Lassen samt
sekretariatet for Dansk Mejeriingeniør Forening.

