VILL DITT FÖRETAG UTVECKLA AFFÄRER
INOM OFFSHORE?
Europeiska investeringar för produktion av förnybar energi till havs
erbjuder stora affärsmöjligheter!

Vi bjuder in till en workshop där vi
välkomnar er som har kompetens inom
högkvalitetsproduktion och vill hitta nya
affärsområden och som


redan finns inom
offshoremarknaden och ser
utvecklingspotential eller



vill komma in på denna spännande
expansiva marknad eller



är nyfikna på vad som händer inom
offshoreområdet och



ser utvecklingsmöjlighet genom
samverkan med nya aktörer

WORKSHOP I MALMÖ 13 OKTOBER 2015
Det sker nu stora investeringar i att utveckla energiproduktion
till havs, främst i Nordsjön, men mycket kommer också att
hända Östersjön. Framtidens energipriser bedöms ligga på
betydligt högre nivåer än idag. Bara inom området havsenergi
så har europeiska industrin investerat 600 miljoner euro de
senaste 7 åren. Motsvarande siffra från EU är 80 miljoner euro
inom utveckling de senaste 10 åren. De offshorerelaterade
verksamhetsområdena vind-, våg- och tidvattenkraft är olika
kommersiellt mogna men alla ställer stora krav på produkter
och tjänster då förhållandena till havs är speciella och tuffa.

Alternativ marknad för svensk tillverkningsindustri

Sverige har lång och
framgångsrik tradition inom
tillverkningsindustrin och är fortsatt konkurrenskraftig när det gäller
avancerad tillverkning. Utbyggnad av havsbaserad energiproduktion kräver
komponenter och system där svensk industri kan spela en större roll än hittills.
I Europa finns många initiativ för att företag skall utveckla sina produkter och
tjänster och därmed kunna tillgodose de behov som etableringar av
vindkraftsparker, vågenergiverk, strömenergiverk etc. skapar.
”Europeisk industri har investerat 600 milj.€ de senaste 7 åren*”
Flera regioner ser detta som ett utvecklingsområde med stor potential. Ett
initiativ kommer från Skottland och riktar in sig på avancerad tillverkning till
energirelaterade applikationer för svåra förhållanden (ADMA). Vi tror att det finns intresse från svensk industri
att vara med i ett sådant samarbetsinitiativ.

*European Ocean Energy

Tid, plats och anmälan
När
13 oktober kl. 08.00 – 13.00
(Avslutas med lunch klockan 12.00)
Var
St. Gertruds Konferens,
Lokal Bertha Bager
Östergatan 7B, Malmö
Anmälan med namn,
företag/organisation och ev.
specialkost görs till
Matilda Ehnberg, Region Skåne
Tel. 044-309 32 79
matilda.ehnberg@skane.se senast 5
oktober.
Kontakt
Eva Errestad, Svenskt Marintekniskt
Forum
Tel. 0706-419932
eva.errestad@smtf.se
Evenemanget är kostnadsfritt men vid
utebliven närvaro utan avanmälan
faktureras 500 kronor.

PROGRAM
Region Skåne
Michael Johnsson, Skåne European Office

Vanguardinitiativet – möjligheter till interregionalt samarbete med
fokus på avancerad tillverkning.
Ocean Harvesting Technologies
Michael Sidenmark, CEO

Berättar om sin verksamhet och vilka krav de ställer på sina
leverantörer och samarbetspartners.
Liedholms Maskinteknik
Mats Ola Greiff, Quality Assurance Manager

Hur hittade man in på en helt ny marknad när den traditionella
marknaden minskade?
Marine South East
Dr. Jonathan Williams, CEO

Vanguard Initiative and advanced manufacturing for harsh energy
related applications - From a U.K. perspective
Region Skåne
Peter Askman, Miljöstrateg

Region Skånes engagemang i företagens utveckling av sin maritima
affär.

Välkomna!
Workshopen arrangeras av

Offshore Sweden
I samarbete med

