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5G Future: Sådan kan din virksomhed
drage fordel af 5G

Kom til ’5G Future 2019’ og bliv klogere på fremtidens netværk og den nye
teknologi.

5G bliver bredt ud i Danmark i de kommende år. Det skaber nye muligheder
for automatisering og digitalisering i mange danske erhverv. 5G vurderes at
have et stort potentiale for danske virksomheder, og derfor inviterer
Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen virksomheder til konferencen 5G Future
2019.



Om 5G Future 2019

På 5G Future bliver du inspireret til, hvordan den nye teknologi kan bruges i
din virksomhed. Med oplægsholdere fra erhvervslivet, telebranchen og
forskningsmiljøet hører du om, hvordan 5G konkret skaber nye muligheder.

Programmet indeholder:

• Ekspertoplæg om konkrete erfaringer med 5G-projekter i
Danmark

• Præsentation af 5G use cases
• Nye forretningsmodeller, som udnytter 5G’s muligheder
• Paneldebatter med virksomheder og erhvervsorganisationer om

visioner og muligheder for 5G i danske virksomheder
• Networking

Programmet kan hentes her.

Praktisk information

5G Future 2019 finder sted torsdag den 10. oktober kl. 9:00-16:00 på Carsten
Niebuhrs Gade 43 i København.

Det er gratis at deltage. Tilmelding sker til tele@ens.dk senest den 3.
oktober 2019.

Arrangementet er for virksomheder.

Kontakt

Teamleder Robert Lindgaard, RLI@ens.dk, 33 92 68 70

Fuldmægtig Freja Hansen, MFH@ens.dk, 33 92 72 99

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
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telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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