Innovationsresa till Lissabon
Har ditt företag en innovationsidé som kräver samverkan
för att realiseras? Är du företagare inom IT, elektronik eller
automation? Nu erbjuder Smartare elektroniksystem, det
strategiska innovationsprogrammet PiiA och Digital
Sweden en möjlighet att följa med en svensk
industridelegation till Lissabon den 20-22/11.
Syftet är att ge svenska små och medelstora företag en
möjlighet att utöka sina nätverk mot andra företag och
forskare från hela Europa på eventet EFECS, European
Forum for Electronic Components and Systems.
Arrangören bakom konferensen är ECSEL som är ett så
kallat Joint Undertaking där EU kommissionen,
medlemsländerna och elektronikindustrin gör gemensam
sak och tillsammans driver ett internationellt
innovationsprogram.

På innovationsresan ges företagare en
möjlighet att knyta internationella kontakter
och inspireras av intressanta föredrag om det
allra senaste inom elektronik. Bilden är från
EFECS 2017 i Bryssel där mer än 500 deltagare
deltog.

Konferensen erbjuder deltagarna en rad intressanta föredrag som spänner från de senaste
teknologiska framstegen inom elektronik till hur vår framtida digitala värld kommer att se ut. Det
kommer även finnas möjligheter att pitcha konkreta projektidéer för att undersöka intresset bland
branschkollegor att skapa gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt som kan leda till att nya
produkter och tjänster skapas eller till nya internationella affärsrelationer via eventets matchmaking
program. Intresserade företag uppmanas att lägga upp egna eller söka för andras projektsamverkans
idéer på EUs ECS samverkansplattform: www.ecscollaborationtool.eu
I samverkan med Vinnova, erbjuds de svenska SME företagen som väljer att följa med på
innovationsresan ett resebidrag om max 10,000 kr. Deadline 6/11-2018. Smartare elektroniksystem
och Digital Sweden är måna om att deltagarna i den svenska industridelegationen får ut så mycket som
möjligt från resan och kommer hjälpa till att samordna de praktiska förberedelserna kring resa och
hotell samt om det finns intresse ordna studiebesök på portugisisk elektronikindustri.
Låter det intressant? Tveka inte att kontakta oss:
Thorbjörn Ebefors
Biträdande programchef, Internationaliserings ansvarig
Smartare elektroniksystem programkontoret
Thorbjorn.ebefors@smartareelektronik.se
070 - 857 31 10
Mer information om konferensen: www.efecs.eu
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