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IPAC’17
14-17 Maj - Köpenhamn

Välkommen till Team Sweden Big Science – IPAC 2017
IPAC (International Particle Accelerator Conference) är världens största
acceleratormässa och hålls den 14-17 maj i Köpenhamn. Värd för mässan är European
Spallation Source (ESS) tillsammans med MAX IV och Aarhus University. Runt 1500
delegater inklusive representanter från de stora forskningsanläggningarna i Europa;
MAX IV, ESS, CERN, XFEL, DESY, ISIS samt forskningsanläggningar i Kina och USA, räknas
komma till IPAC 2017 för att ta del av senaste forskningsrön, nya innovationer, för att
knyta kontakter, initiera affärer och för att rekrytera nya talanger.
Vinnova välkomnar intresserade företag och organisationer att vara med på plats och
visa upp sin verksamhet inom ramen för Team Sweden Big Science i utställningen som
arrangeras under konferensen. Via satsningen Team Sweden Big Science vill vi visa upp
Sverige som en världsledande leverantör på den globala forskningsanläggningsmarknaden genom pågående projekt, existerande samarbeten, svenska företag och
organisationer.

Vill du vara med?
IPAC 2017 är ett utmärkt tillfälle för dig att marknadsföra ditt företag/organisation,
nätverka och skapa kontakter med andra leverantörer och representanter från de stora
internationella forskningsanläggningarna. Vinnova samarbetar i det här arrangemanget
tillsammans med IUC Syd, som sköter koordineringen och de praktiska detaljerna.
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Våra erbjudanden
1. Deltagande i egen monter i den svenska delen
Vi har reserverat ett antal montrar runt Team Sweden Big Science montern för företag,
se karta nedan. IPAC ger 20 % rabatt på monterhyra om ni bokar någon av dessa
montrar före den 31 januari 2017.
De olika monterstorlekarna är:
- Enkel monter 3 m x 2 m 4 000 EUR (ordinarie pris 5 000 EUR)
- Dubbel monter 2 m x 6 m 6 400 EUR (ordinarie pris 8 000 EUR)
- Fyra montrar/hel ö 4 m x 3 m 12 000 EUR (ordinarie pris 15 000 EUR)
Varje monter berättigar till 2 delegatbiljetter eller 1 delegatbiljett och 2 utställarbiljetter.
Även företag som redan har bokat in sig på IPAC kan ta del av samma erbjudande och
byta monterplatsen till ett av Team Sweden Big Science-montrarna om de så önskar.
I Team Sweden Big Science montern (”Sverigemontern”), som koordineras av Vinnova,
kommer lärosäten, institut och organisationer som arbetar för att främja
leverantörsmöjligheter till forskningsanläggningar att ha möjlighet att ställa ut sina
samarbetsprojekt. Montern kommer också att agera och kunna användas som en
mötesplats.
2. Dela monter med andra svenska företag/organisationer
Vi erbjuder även företag och organisationer att dela monter med andra svenska
intressenter där möjligheten finns. Industrikluster IUC Syd samordnar detta erbjudande.
IPAC ger samma typer av rabatt på den totala montern som ovan på totala
monterhyran. I det här fallet erhåller varje företag som deltar i montern 2 stycken
utställarbiljetter.
3. Resebidrag
Vinnova kan ge bidrag till resa och logi för deltagare i monter på mässan med 10 000 kr
per företag/organisation. Erbjudandet är öppet för offentlig verksamhet, små och
medelstora företag, forskningsinstitut och lärosäten.
Ange ditt intresse när du anmäler dig via länken nedan. Därefter får du instruktioner om
hur du gör en fullständig ansökan, som ska skickas till Vinnova senast den 28/2.
Anmälan
Anmäl ditt företag via denna länk senast den 31/1. Här kan du ange vilket/vilka av
erbjudanden ovan du är intresserad av. Observera att antalet montrar är begränsat.
För frågor kring bokning och mer information om utställningen och den svenska delen ta
kontakt med Anna Hall på Industrikluster Syd, e-post: anna.hall@iucsyd.se telefon: 0725544865 eller Mats Larsson, e-post: mats.larsson@iucsyd.se telefon: 073-3552411.
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Mer information
Tycker du att detta låter intressant och vill veta mer om IPAC 2017 och hur Vinnova
jobbar med de stora forskningsanläggningarna? Ta kontakt med Natasa Pahlm på
Vinnova, e-post: natasa.pahlm@vinnova.se
Team Sweden i utställningsområdet
De med gult märkta montrarna ingår i Team Sweden-satsningen. Monter 65-66
koordineras av Vinnova. Anmäl ditt intresse redan idag för att säkra din plats.

