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Det går bra för Skåne!
Under flera år har vi läst dystra siffror om
tillväxt och sysselsättning i Skåne. Men en
färsk rapport från Tillväxtverket, över
industrins utveckling 2011-2016, visar att
Skåne nu finns bland länen med störst
jobbtillväxt (se gult klot på bild från
rapporten).
Detta betyder inte att Skånes industriföretag,
små som stora, kan luta sig tillbaka.
Utmaningarna fortsätter.
Strukturomvandlingen, med ökad
digitalisering och tjänstefiering, kräver att alla driver på förändringstakten.
Rapporten förutser störst utmaningar för de relativt små industriföretagen som behöver ett lyft
inom automation och robotisering. Här kan vi på IUC Syd - som har vårt fokus på tillväxt för små
och medelstora industriföretag - göra insatser som ger konkret nytta.

Välkommen till vårens aktiviteter!
IUC Syd
Läs rapporten från Tillväxtverket här: Industrins tillväxt och konkurrenskraft,
Rapport 0247

17 maj, Smart Energi - Öppen slutkonferens
Hur kan företag med energiintensiv produktion få ner sin energiförbrukning? Under 2016 –
2018 har 19 företag i projektet Smart Energi dragit igång olika insatser för att minska sin
energiförbrukning.
Välkommen till vår öppna slutkonferens i Smart Energi! Vi får höra om hur högre elkvalitet
förbättrar produktiviteten, och senaste nytt om framtidens eldrivna transporter. Passa på att
prata med andra företag och byt erfarenheter!
NÄR: 17 maj 2018, kl 12.00 – 16.00
VAR: Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 4, Malmö
KONTAKT: Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411
KLICKA UPP INBJUDAN HÄR
Smart Energi genomförs med finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och
Region Skåne.

Sveriges smartaste företag seminarier 22 och 23 maj
- Alla pratar idag om digitalisering och hur
viktigt det är. Men vad innebär det egentligen?
Välkommen till seminarium och lyssna på
Samuel Holmström från Lundqvist Trävaru
AB, om hur digitaliseringen totalt förändrat
förutsättningarna för företaget och hur de blev Sveriges smartaste företag 2017!
Seminariet kommer att inspirera, utmana och kanske även förändra din syn på era egna
möjligheter. Välj om du vill komma till Malmö, Kristianstad eller Ängelholm.
Malmö: 22/5 kl. 08.00-10.00 (frukost ingår)
Kristianstad: 22/5 kl. 14.00-16.00 (fika ingår)

Ängelholm: 23/5 kl. 11.45-13.15 (lunch ingår)
KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN DÄR DU VÄLJER ORT (OBS - ANMÄLNINGSKNAPP LÄNGST NER NÄR DU
ÖPPNAT LÄNKEN)
Lokal för respektive seminarium meddelas tillsammans med deltagarlista via e-post den 18 maj.
Sista anmälningsdag: 18 maj
KONTAKT: Joakim Thureson, 0732-34 51 58, joakim.thureson@iucsyd.se
Seminariet är kostnadsfritt och ingår i digitaliseringsprojektet INDIGO med finansiering av
Tillväxtverket och medfinansiering av Region Skåne.

Skåne Innovation Week 28 maj till 1 juni - en vecka full av
inspiration, nya idéer och nya kontakter
Skåne Innovation Week erbjuder ett brett spektrum av seminarier och andra aktiviteter. IUC
Syd bjuder in till workshops under rubrikerna Hur kan du öka värdet i dina affärer? och Kan
kollaborativa robotar vara något för ert företag? Och missa inte invigning av Big Science Swedenkontoret i Lund med föreläsningar, fokus Affärer & Innovation, med efterföljande AW. Klicka på de
röda länkarna nedan för inbjudan till respektive aktivtet.
29 maj - Workshop i Malmö, 08.30 - 15.30: Hur kan du öka värdet i dina affärer?
29 maj - Big Science Sweden: Affärer & Innovation, och efterföljande afterwork
1 juni - Workshop i Helsingborg, 09.00 - 16.00: Kan kollaborativa robotar vara något för ert företag?
KONTAKT: Workshop 29 maj och 1 juni, Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se, 0732345158. Big Science Sweden - Affärer & Innovation 29 maj, Anna Hall, anna.hall@iucsyd.se,
0725-544865
Öppna informationen i vårt kalendarium här
Läs mer om Skåne Innovation Week här

28 september, Techday – SAVE
THE DATE. Skånes industridag
- snart är Techday här igen!
Industriella utmaningar, trendspaningar Techday ger dig ny kunskap, inspiration,
kontakter.

NÄR: 28 september, 08.30 – 15.30
VAR: Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard
Malmö

Inbjudan och program skickas ut i slutet av maj – bevaka vår kalender här.
Kontakt: Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-345158. Richard Greyling,
richard.greyling@iucsyd.se, 0768-649902.

Industrinatten! 25 april i Hässleholm,10 oktober i Malmö, 24
oktober i Helsingborg
Hur ska industrin säkra sin framtida kompetensförsörjning och hur ska ungdomarna hitta till de
spännande, utmanande industrijobben?
Industrinatten är tillbaka! Här öppnar industriföretagen sina dörrar, släpper in ungdomarna
och får chans att visa upp sin verksamhet och möta sin framtida arbetskraft.

Är ni ett industriföretag i Malmö- eller Helsingborgsregionen? Här har ni fortfarande chans att
vara med under årets Industrinatt!
HÄSSLEHOLM 25 april
MALMÖ 10 oktober
HELSINGBORG 24 oktober
KONTAKT: Christine Harde, christine.harde@iucsyd.se, 0733-503011
LÄS MER och SE FILMER från Industrinatten här på www.industrinatten.se

Information till medlemmar i Industrikluster IUC Syd
SAVE THE DATE: Välkommen till årsmöte för Industrikluster IUC Syd den
17 maj 2018!
NÄR: 17 maj kl 13.45 - 16.00
VAR: Malmö Live, The Green Room
KONTAKT: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168
Vi börjar med kaffe innan årsmötet och avslutar med en kort, intressant föreläsning. Inbjudan
med dagordning etc skickas ut i god tid före årsmötet.
BOKA DAGEN! Passa på att träffa andra medlemmar, diskutera framtida utmaningar och prata
med oss från IUC Syd om tankar kring nya aktiviteter inom vårt kluster.
MYCKET VÄLKOMNA!

IUC Syd, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö, +46 (0)46 18 15 90, www.iucsyd.se

