Deltag aktivt i udbytterige
arrangementer i DIRA og
profilér din virksomhed

PRIS FOR
DIRA-MEDLEMSKAB
7.500 kr. om året

DIRA
Dansk
Robot
Netværk
DIRA
DANSK ROBOT NETVÆRK

Prisen er eksklusiv moms
og gælder for et kalenderår

SPØRGSMÅL?
Kontakt info@dira.dk for mere
information om medlemskab af DIRA

LÆR MERE PÅ

DIRA.DK

NETVÆRK
HVAD ER
DIRA?

MEDLEMHVORFOR
BLIVE MEDLEM?
SKAB
STÆRKE VIRKSOMHEDSRELATIONER

DIRA står for ‘Danish
Industrial Robot Association’
og er et netværk for
danske virksomheder og
vidensinstitutioner, der sælger,
udvikler, fremstiller og/eller
anvender robotteknologi.
DIRA arbejder målrettet for at
forbedre danske virksomheders
konkurrenceevne på
markedet gennem indførelse
af automatisering og
robotteknologi.

Du bliver en del af et berigende netværk med
mere end 200 medlemmer fra hele værdikæden.
Som medlem af DIRA står du ikke alene med dine
automatiseringsudfordringer.

FAGLIGHED

Du får adgang til faglige arrangementer,
netværksarrangementer, messer og
virksomhedsrejser til en reduceret pris.

AKTIVITETER

HVAD LAVER DIRA?

DIRA uddeler to priser hvert år. DIRA
Automatiseringsprisen går til en dansk slutbruger
med en inspirerende automatiseringshistorie.
DIRA Teknologiprisen uddeles til et nyt
og unikt produkt, som er et resultat af
udnyttelse af ny teknologi.
DIRA er officiel leverandør af Danmarks data til den
internationale IFR-statistik, der leveres af World
Robotics en gang om året.

Alle ansatte i alle funktioner af en virksomhed kan
benytte sig af virksomhedens medlemskab.

DIRA Business er en dagsmesse i robotternes
tegn, der afholdes i samarbejde med Teknologisk
Instituts ROBOTBRAG. Kun DIRA-medlemmer har
mulighed for at udstille på messen.

INDUSTRINÆRT

DIRAs hjemmeside og nyhedsbrev forsyner dig
med nyheder og et overblik over branchen.

BREDDE

DIRA arrangerer jævnligt virksomhedsbesøg for
at give medlemmerne et indblik i, hvordan andre
udnytter robotteknologien.

FORRETNING

DIRA repræsenterer både leverandører,
integratorer og uddannelsesinstitutioner og
skaber et stærkt fundament til gode dialoger
og mulige samarbejder i et organiseret, fagligt
fællesskab.

DIRA arrangerer en række virksomhedsrejser,
faglige arrangementer og netværksarrangementer
for sine medlemmer.
DIRA er samarbejdspartner med messeudvalget
for hi Tech & Industry Scandinavia og Automatikmessen i Brøndby. DIRA’s medlemmer opnår
herigennem mange fordele i forbindelse med disse
- herunder en væsentlig rabat ved udstilling.

