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Industrifokus i Malmö: Välkommen till Industridagen och
Industrinatten, 17 - 18 oktober 2016!
I år arrangeras Industridagen i Malmö, och IUC-nätverket medverkar såväl under dagen
som under den efterföljande Industrinatten.
Industrin och regionerna – gränslöst beroende av varandra? är temat för årets Industridag
som kommer att belysa regionernas betydelse för industrins framgångar, och industrins
betydelse för regionerna.
Missa inte IUC:s seminarium: I den smarta industrin snurrar hjulen – men inte utan
konkurrenskraftiga SME
Förmiddagen bjuder på en rad seminarier, och vi vill naturligtvis särskilt bjuda in till IUC:s
seminarium I den smarta industrin snurrar hjulen – men inte utan konkurrenskraftiga SME. I
det industriella ekosystemet är vi beroende av varandra, stora av små, och små av stora.

Den globala konkurrensen ökar och Sveriges konkurrensfördelar bygger på att hela kedjan
av producenter och underleverantörer ligger i framkant – såväl när det gäller effektivt
samarbete som utveckling.

Under seminariet får vi lyssna på hur det stora företaget, här representerat av Niclas
Johansson från Baxter, resonerar kring frågor om stora företags behov av att arbeta med
små företag, och hur små och stora företag ömsesidigt utvecklar varandra.

Helen Klittbo från Protega beskriver de mindre företagens viktiga roll, inte minst deras stora
innovationskraft. Hur jobbar man smartare för att konkurrera med länderna i Europa? Hur
behåller vi kunskapen i Sverige för att skapa fler arbetstillfällen?

Tobias Björk från IUC-bolaget IDC West presenterar ett nytt utvecklingscentrum för
kunskapsdriven industri i Skövde – ASSAR Industrial Innovation Area. ASSAR är en
plattform för kunskapsutbyte med nationella och internationella företag, kunskapsnoder och
institut. Målet är att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö
för forskning, teknikutveckling, innovation. Det kommer att utvecklas till en viktig mötesplats,
inte minst för SME, för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.

Under Industridagens eftermiddag fortsätter samtalet kring industrins betydelse. Du får bland
andra lyssna på: Stefan Löfven, Sveriges statsminister, Johan Söderström, vd ABB Sverige,
Sigbritt Karlsson, tillträdande rektor KTH, Kerstin Lindell, vd Bona, Henrik Fritzon
regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, Lars Christensen, regiondirektör Värmland och
inte minst vår näringsminister Mikael Damberg.

MYCKET VÄLKOMNA!

När: 17 oktober 2016, 09 .00– 16.30
Var: Clarion Hotel Malmö Live, http://malmolive.se/

Program och anmälan: http://www.industriradet.se/program/
Industrirådet arrangerar årets industridygn i samarbete med Region Skåne, IUC Syd
(Industrinatten) och SKL. Läs mer om Industrinatten på www.industrinatten.se
Copyright © IUC Sverige 2016
Ansvarig utgivare
martin.hedman@iuc.se
IUC Sverige AB
Datalinjen 1
583 30 Linköping
Känner du någon som är intresserad av industriella frågor?

Vidarebefordra gärna det här nyhetsbrevet om du tycker att det är bra,
och vi tar gärna emot förslag på hur vi kan göra det ännu bättre!
Vill du avsluta din prenumeration?
Klicka här

