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Hexagons konferens HxGN LIVE för första gången i Asien-Stillahavsområdet

I dag startar HxGN LIVE Hong Kong på AsiaWorld-Expo. Konferensen är världens största evenemang som
samlar och presenterar hela spektrumet av Hexagons portfölj av informationsteknik.

HxGN LIVE i Hongkong hålls för första gången utanför Nordamerika med över 3 500 deltagare. Nästan
30 procent av Hexagons årliga intäkter genereras av kunder i Asien-Stillahavsområdet och Hexagon har ett stort
fokus på Kina som är regionens största ekonomi.

"Asien är en region som med sin robusta marknad krävt uppmärksamhet från världen. Det internationella
inflytandet växer i många av Asiens länder och vi är glada över att få vara en del av det utbyte av idéer som sker
här”, säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon.

Under temat "Great Stories Start Here" är HxGN LIVE Hong Kong organiserad i fem spår - Geospatial,
Geosystems, Metrology/Manufacturing, Process, Power & Marine och Synergy. Under konferensen erbjuds
visualisering av spännande teknik, exklusiva presentationer av branschexperter, fler än 250 sessioner och
möjligheter till nätverkande med kollegor från hela världen.

Hexagons VD och koncernchef Ola Rollén kommer att hålla ett inledande anförande i dag cirka klockan
14.30 (HKT) på AsiaWorld-Expo.

De som inte kan närvara på HxGN LIVE kan se konferensen digitalt i realtid på hxgntv.com. Material från fler
talare och sessioner kommer att publiceras under veckan. Besök hxgnlive.com för mer information.
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