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International prestige-konference slår rekord i Aarhus 

 
Rekordmange deltagere og sponsorer er med ved årets udgave af den verdensførende tech-konference IoT 

Week, der netop er skudt i gang i Aarhus.  

 

Flere end 1500 forskere, EU-embedsfolk og virksomhedsledere fra hele Europa gæster lige nu Musikhuset i 

Aarhus for at sætte fokus på innovativ teknologi. Anledningen er den niende udgave af den internationale tech-

konference IoT Week, der dermed sætter deltagerrekord. Konferencen har tidligere fundet sted i byer som 

Lissabon, Beograd og Geneve, og fordobler i år antallet af deltagere i forhold til sidste års konference i Bilbao.  

 

IoT står for Internet of Things, og er et teknologiområde i stærk vækst. Ifølge kongreschef i VisitAarhus, Allan 

Tambo Christiansen, er deltager-successen dog først og fremmest et udtryk for den styrkeposition, Aarhus de 

senere år har indtaget som kongresby: 

 

”Der er ingen tvivl om, at Aarhus har markeret sig som topdestinationen på den internationale konferencescene. 

Aarhus har en kompakt og kulturel bymidte med unikke konferencefaciliteter, kendte attraktioner og flot 

gastronomi, og kombinationen er populær. Desuden hersker der en helt særlig samarbejdsånd, der giver 

kapacitet til at tiltrække og facilitere prestige-konferencer som IoT Week, og som medvirker til at skubbe Aarhus 

frem som førende på IoT- og Smart City-området,” siger han. 

 

Det var samarbejde mellem Aarhus Universitet, it-forum og VisitAarhus, der i første omgang sikrede Aarhus 

værtskabet for IoT Week 2019. Og opbakningen er massiv. Således har den niende udgave af IoT Week fået 

større opbakning end alle foudgående IoT Weeks tilsammen.  

 

Den rekordstore support kommer fra virksomheder som Grundfos, Vestas, Lego, Kamstrup, Microsoft og 

Siemens. Virksomhederne bidrager med materiale og udstilling på konferencen, der blandt andet fokuserer på 

IoT som middel til at løse klimaudfordringer og andre aktuelle problematikker.  

 

Værtskabet for konferencen varetages i fælleskab mellem Aarhus Universitet og it-forum, der glæder sig over 

den store tilslutning.  

 

”Med udgangspunkt i historisk stor interesse fra både sponsorer og deltagere har vi taget hul på den hidtil 

største IoT Week. Opbakningen og det forudgående samarbejde viser, at Aarhus kan spille med om de helt store 

internationale møder, når vi står sammen. IoT Week er et glimrende eksempel,” siger adm. direktør i it-forum, 

Bo Sejer Frandsen. 

 

IoT Week 2019 løber i Aarhus fra 17. til 21. juni med base på Musikhuset og med sessioner på ARoS og Tivoli 

Friheden. I Ridehuset er der desuden fri adgang til Public Expo med nyheder inden for IoT. 

 

Billedtekst: Flere end 1500 internationale gæster er lige nu samlet i Aarhus for at drøfte internettets 

anvendelsesmuligheder.  
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FAKTA: HVAD ER IOT? 

Internet of Things er af analysefirmaet Gartner beskrevet som et koncept for, hvordan internettet udvides, når 

stadig flere enheder kobles på det. Det er ikke bare størrelsen af internettet, der ændrer sig, men i lige så høj 

grad anvendelsesmulighederne.  

 

For yderligere information kontakt venligst: 

VisitAarhus’ kongreschef, Allan Tambo Christiansen, på telefon 51 56 65 36 eller mail at@visitaarhus.com.   

  

For pressebilleder, pressetekster og spørgsmål vedrørende VisitAarhus kontakt venligst Fie Nadja Vedsmand 

hos VisitAarhus’ kommunikationsbureau, EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller 

mail fv@ehrenbergsoerensen.com.  

 

Om VisitAarhus 

VisitAarhus er den officielle turistorganisation i Aarhusområdet og har til formål at medvirke til at udvikle 

turismen og markedsføre destinationen som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, hvis 

mission er at bidrage til, at turismen i Aarhusområdet skaber resultater i byen, regionen og hele Danmark ved at 

positionere og udvikle Aarhus som en viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder 

og gæster. Turismen i Aarhus, på Djursland og i Silkeborg har oplevet en flot vækst i de seneste år. De 

kommercielle overnatninger tæller i dag knap 3,5 millioner.   
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