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Tidligere rådgiver for Barack Obama bliver keynote speaker på R-18
En af de førende forskere inden for robotteknologi, den internationalt anerkendte robotforsker
Henrik I. Christensen, bliver keynote speaker. Og det bliver et af tidens mest interessante temaer,
som han sætter fokus på med spørgsmålet: Hvad kommer fremtidens robotteknologi til at betyde
for menneskeheden?
R-18 er robotbranchens førende mødested, som giver alt fra idé til inspiration, ny viden og
konkrete forretningsmuligheder. Til september kan robotmessen byde velkommen til en af de
absolut førende forskere inden for robotteknologi, når professor Henrik I. Christensen, går på
scenen og taler om fremtidens robotteknologi.
Henrik I. Christensen er leder af det førende robotforskningscenter på University of California i San
Diego. Han har tidligere grundlagt IRIM - Robotics and Intelligent Machines - på Georgia Institute
of Technology og har desuden rådgivet USA's tidligere præsident Barack Obama i spørgsmål
omkring robotteknologi. Det er således en af de absolutte sværvægtere inden for robotbranchen,
der kan opleves til september i Odense Congress Center.
- Jeg ser meget frem til at være taler på R-18. Idéen om at samle branchens aktører inden for
robotbranchen er rigtig set. Branchen har brug for dette forum til at formidle idéer og tanker, så
aktørerne kan udnytte de mange innovative muligheder, der ligger i brugen af robotter. Det giver
også god mening at lægge fagmessen i Odense, der på vej til at blive hovedstad for den
europæiske robotindustri, siger Henrik I. Christensen.
Robotterne kommer
Når Henrik I. Christensen går på scenen til september bliver teamaet fremtidens robotter, og ifølge
professoren er der masser af interessante vinkler i netop dét tema.
- Robotterne er kommet for at blive, og de bliver en del af vores hverdag fremover - ingen tvivl om
det. Men hvordan sikrer vi os, at den teknologi vi udvikler nu ikke bliver en teknologi, som vi i
fremtiden ikke kan styre og ikke har kontrollen over, spørger Henrik I. Christensen og løfter
dermed lidt af sløret for nogle af de områder, han vil berøre som keynote speaker på R-18.
R-18 afholdes i dagene 11. - 13. september 2018, og Henrik I. Christensens kan opleves som
keynote speaker tirsdag den 11. september i Odense Congress Center med titlen "The future of
robotics".
Om Henrik I. Christensen
Henrik I. Christensen er direktør for Contextual Robotics Institute ved University of California, San
Diego og professor i computervidenskab i afdelingen for Datalogi. Han har tidligere været rådgiver
for præsident Obama og i den forbindelse sat kursen for det amerikanske forskningsprogram
National Robotics Initiative.

Henrik I. Christensen sidder i ledelsen for ROBO-global investeringsfonden, som administrerer
midler for mere end 30 milliarder kr.
Henrik I. Christensen har modtaget flere priser, heriblandt "Boeing Supplier of the Year" samt den
ansete "Engelberger Robotics Award", og har udgivet mere end 350 bidrag inden for robotik,
datamatsyn og kunstig intelligens.
Robotteknologi, elektronik og investeringer fusioneres i Odense
I perioden d. 11. - 13. september vil Odense Congress Center danne rammerne om tre dage med
fokus på robotteknologi, elektronik og investeringsmuligheder. Elektronikmessen E-18 og
robotmessen R-18 vil ligge dør om dør, så synergierne fra de to brancher kan udnyttes af både
besøgende og udstillere, mens Odense Investor Summit vil tiltrække investorer og kapitalsøgende
virksomheder.
Om E-18
E-18 er Danmarks største elektronikmesse. Den bygger videre på succesrige koncepter fra otte
tidligere messer, hvoraf den seneste messe havde 3600 besøgende og 142 udstillere. E-18 har
fokus på innovation, start-ups og produktion i Danmark. Dette underbygges af et stærkt
konferenceprogram, workshops og netværksreceptioner.
Om R-18
Robotmessen, R-18, afholdes for første gang i 2018. Her er der fokus på forretningsmuligheder og
udbredelsen af digitalisering, automatisering og robotteknologi til flere og nye brancher. Her
bringes nogle af verdens skarpeste robotudviklere sammen med industrien, robotproducenter og
softwareleverandører i en kontekst, hvor de også møder beslutningstagere, indkøbere, ingeniører,
iværksættere og specialister.
Om Odense Investor Summit 2018
Odense Investor Summit bliver 12. september 2018 afholdt for tredje gang og samler 20
kapitalsøgende virksomheder, som arbejder med robotter, droner og velfærdsteknologi. De
deltagende virksomheder skal pitche deres idé foran +100 investorer fra ind- og udland, som
tilsammen kan investere op til ca. 200 millioner kroner. Bag Odense Investor Summit 2018 står
Odense Seed and Venture med Nordea som hovedsponsor.
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