
The 

Har USA mere at byde på end Trump på Twitter, reality-
stjerner og junkfood? Hvordan står det egentlig til med at 
anvende teknologi i bygge- og anlægsbranchen ”over  
there”? Og er de længere fremme i USA omkring brugen 
af de nye teknologier i byggebranchen, end vi er  
herhjemme og i givet fald på hvilke områder? 

 
Selvom Kina overgår USA inden for investeringer i teknologi til 
byggeri og anlæg, ser man stadig en rivende udvikling i inve-
steringer i start-ups og etablerede virksomheder i USA. Derfor 
er det et marked, der er værd at holde sig orienteret om - og 
også besøge. 

Kom med InnoBYG til San Fransisco fra den 8.-12. juni 2020. I 
løbet af ugen vil vi besøge byggeriets førende techkonference 
FutureTech, blive opdateret på trends indenfor anvendelsen 
af teknologier i byggebranchen samt selv afholde møder med 
henblik på at opdyrke nye eller eksisterende relationer. Stu-
dieturen bliver lavet i samarbejde med Innovation Centre 
Denmark, Silicon Valley. 

Studieturen skal give dig som deltager adgang til ny viden om 
markedet, finansieringsmuligheder, potentielle samar-
bejdspartnere samt inspiration til, hvordan du kan anvende 
disse i din virksomhed.  

Når deltagerkredsen er på plads, vil I blive inviteret til en lille 
workshop forud for deltagelse, hvor I kan få indflydelse på 
hvilke elementer i programmet, I vil vægte tungest i forhold til 
det udbytte, I gerne vil have ud af at være med. 
 

Se  det foreløbige program på næste side.  

SILICON VALLEY OG  
SAN FRANSICO 

 INVITATION TIL STUDIETUR  

TILMELD  
DIG HER 

https://www.enr.com/future-tech
https://podio.com/webforms/23928474/1733217
https://podio.com/webforms/23928474/1733217


  

PROGRAM 
Afrejse i weekenden 6.-7. juni 2020 

 

Dag 1 The ConstructionTech Landscape 

Videnoplæg og virksomhedsbesøg  

Dag 2 Integrating ConstructionTech 
Workshop og site-visit. Aften: Networking arrangement 
 

Dag 3 ConstructionTech Tools 

Virksomhedsbesøg, videnoplæg, produktpræsentation. Aften: Debriefing 

Dag 4 Tech konference 

Besøg på Future Tech konferencen 

Dag 5 Tech konference/individuelle møder 
Evt. afrejse 
 

Se foreløbigt program i fuld længde her 

UDGIFTER  

Vi forventer at søge om tilskud til deltagelse fra Udenrigsministeriet  
således, at egenbetaling kun vil udgøre 50 % af de faktiske udgifter.  

InnoBYG betaler for 1 returbillet per virksomhed - dog max 5000 kr. 

Prisen for deltagelse ved 15 deltagende virksomheder efter tilskud udgør 
9.500 kr*, for SMV’er og 23.500 kr for virksomheder udenfor denne kate-
gori og indeholder omkostninger til programafholdelse i San  
Fransisco. Dertil skal lægges hotel- og lokale transportomkostninger 
samt forplejning. Der vil dog være 3 frokoster indregnet i programmet. 

Tilmelding sker ved brug af link, faktura fremsendes umiddelbart efter 
afmeldingsfristen, som er den 16. marts 2020. Herefter er det ikke muligt 
at melde fra, men man kan sende en kollega, hvis man bliver forhindret. 
Det er muligt at have flere deltagere med fra samme virksomhed. Her 
dækkes flyomkostninger dog ikke.  

Spørgsmål til programmet kan rettes til Netværksleder Marianne Meyer 
Jakobsen på mamj@teknologisk.dk eller telefon 7220 1179. 

Sidste frist for tilmelding er den 16. marts 2020. 

 

*Prisen på de 9.500 kr. er under forudsætning af, at virksomheden kan godken-
des til SMV-tilskud  - SMV definition er < 250 ansatte med omsætning på < 50 
millioner euro 

TILMELD  
DIG HER 

https://www.innobyg.dk/media/75998/innobyg-construction-tech-opdateret-program-1019.pdf
https://podio.com/webforms/23928474/1733217
https://podio.com/webforms/23928474/1733217

