
 

  

  

Trimble Dimensions+  
International brugerkonference 
  
Tag med SITECH til Trimble Dimensions+ og oplev på første hånd, hvordan 
Trimble teknologi tager dig med ind i fremtiden. 
 
Se tingene i en ny dimension 
Dimensions+ byder på mere end hvad du har set før. Vi tager tingene til et nyt niveau og 
forener den digitale og den fysiske verden på en måde, som ikke er set før. 
Mød Trimble fællesskabet og se de idéer, der skaber morgendagens innovation. 
  

• Præsentationer af visionære ledere 
• Interaktive demoer og support i realtid 
• Hands-on workshops, hvor bl.a. Trimble Autonomous teknologi demonstreres 
• Idéer, der kan bruges til at sætte skub i forretningen 
• Muligheder for at få adgang til efteruddannelse 
• Særlige begivenheder, masser af sjov og ubegrænset inspiration 

   

https://www.trimble.com/en/our-company/news-and-events/dimensions/overview


 

I tre dage samles over 4000 partnere, fagfolk og eksperter fra hele verden omkring 
Trimbles brugerkonference, hvor hardware, software og serviceløsninger præsenteres for 
at give brugeren øget produktivitet og rentabilitet på tværs af industrier. I løbet af de tre 
dage kan du deltage i seminarer på konferencehotellet, såvel som du kan tage med ud i 
ørknen, hvor der afholdes workshops med mulighed for hands-on oplevelser på de 
forskellige produkter.  

 
SITECH vil guide dig rundt til de relevante workshops/seminarer, 

som har relevans for din dagligdag. 

  

Klik her for at se program for konferencedagene 

 

 

Udbyg dit netværk 
Trimble Dimensions er en eneståede chance for at træffe kolleger, partnere og ansatte fra 
Trimble og SITECH, såvel som du får mulighed for at udbygge dit netværk. 
  
Konferencedage 
Mandag til onsdag 7-9 november 2022 
  

  

 

 

Tilmelding 
Bindende tilmelding - senest 10.07.2022 
Tilmeldingen gælder efter først til mølle princippet. 
 
SITECH tager afsted forud for arrangementet for at 
deltage i interne SITECH møder. 
 
Har du spørgsmål, så tag kontakt til din SITECH 
kontaktperson, alternativt til Bent på tel: 2779 8001 

  

  

https://www.trimble.com/en/our-company/news-and-events/dimensions/schedule


  

 

SITECH arrangement 
SITECH er vært ved en heldagstur, søndag d. 6. november 2022. 
Nærmere detaljer for sightseeing-turen kommer på et senere tidspunkt. 

  

Deltagergebyr 
DKK 15.500 ekskl. moms per person, som dækker: 

• Konferencegebyr man- til onsdag 
(inkl. morgenmad og frokost på konferencedagene samt middag ved Trimble 
reception tirsdag aften) 

• Overnatning på hotel Harrah’s Las Vegas fra lør- til torsdag 
• SITECH arrangeret tur i området - søndag d. 6. nov 2022 

 
Faktura på deltagergebyret sendes forud for afrejsen. 
 
OBS! Flybillet, rejseforsikring og visum står deltageren selv for 
  

https://www.caesars.com/harrahs-las-vegas/hotel
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