AUGUST / 2015

Hos Hub North har vi dette efterår nogle spændende aktiviteter på programmet. Vi
vil præsentere jer for nogle af dem i dette nyhedsbrev. Husk at du altid kan holde
dig opdateret via vores hjemmeside.

Netværksarrangement
tirsdag d. 29. september

Hub North inviterer sammen med FleksEnergi og BioMed Community til et
netværksarrangement om patent- og varemærkerettigheder d. 29. september. Få
eksperternes råd til hvordan du beskytter dit produkt, design og varemærke, og
hvad der gælder i international konkurrence, herunder Kina. Hør også hvordan du
fordelagtigt kan arbejde strategisk med disse rettigheder.
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her på vores hjemmeside.

Hub North deltager i
HUSUM Wind Messe

Hvad sker der indenfor vindenergi-området? Svaret finder vi forhåbentlig når HUSUM Wind
messe løber af stablen d. 15. til 18. september. Her vil vi forøge at få indblik i den nyeste
viden indenfor vindenergi sammen med en masse andre deltagende.
Med mere end 600 udstillere og et forventet besøgstal på over 20.000, så er det Tysklands
største messe indenfor vindmølleindustrien.
Vi ser frem til at kunne drøfte fremtidens muligheder, trends og udfordringer med andre
vindmølleinteresserede.

Lyder det interessant? Så læs mere om HUMUS Wind messen her på deres hjemmeside

Konference om Logistik og
Sikkerhed
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 12. november 2015. Årets
store vindkonference afholder vi i år sammen med
Vindmølleindustrien, hvor vi sætter fokus på Logistik og
Sikkerhed i Vindmøllebranchen.
Programmet er under udarbejdelse, så hold øje med vores
hjemmeside.

Hold dig opdateret på LinkedIn
Husk at du udover vores nyhedsbrev også kan følge os på LinkedIn under "Hub North
Netværket". Her kan du blive forbundet med medlemmer af netværket og andre
interesserede i vindindustrien. Vi opdaterer jævnligt siden med interessante historier fra
vindindustrien, og desuden kan du finde relevante historier om vores
medlemsvirksomheder samt holde dig orienteret omkring kommende arrangementer.
Se vores LinkedIn profil her.
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