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Industriföretagare:Ta vara på möjligheterna
Regeringens satsning på Smart industri i regionerna fortsätter under 2019 och vi på IUC Syd
kommer naturligtvis att jobba med nya insatser för Skånes industriella SME-företag.
Det kommer bland annat att handla om affärsutveckling, digitalisering, robotisering,
kompetensförsörjning och nya affärsmodeller för hållbarhet och cirkulär ekonomi. Här kan du
läsa om några av våra aktuella erbjudanden. Vad ligger närmast för er att ta tag i? Hör av dig
med dina industriella utmaningar, så kan vi diskutera bästa vägen framåt.
Snart drar våra nya nätverk igång, inriktade på olika funktioner i företaget. Var med från
start! Nätverken ger dig som industriföretagare just den kunskap du och dina kollegor
efterfrågar inom olika områden. En viktig del av nätverksträffarna är möjligheten att dela
erfarenheter med andra företag och att knyta nya kontakter. Läs mer här nedan om nätverken
och om fördelarna med att vara medlem i IUC Syd.
Vi ser fram emot ett givande arbete tillsammans med er - ta vara på möjligheterna!
Camilla Dahlin
VD IUC Syd
camilla.dahlin@iucsyd.se

Bygg upp kunskap och relationer i våra nätverk
Är du produktionsansvarig? Marknadsansvarig? Teamledare? Vi gissar att du kommer att hitta
rätt i något av våra funktionsnätverk där du träffar personer från andra företag, med liknande
utmaningar och intressen som du. Här ökar du din kompetens, besöker andra företag och knyter
affärskontakter.
Följande nätverk startar under första kvartalet: Teamledare 14/3, Lean 21/3, Marknad och
försäljning 22/3, Produktion 11/4, HR och ekonomi 7/5, Inköp och logistik 15/5,
Produktutveckling 22/5, Underhåll 27/5.
Du och ditt företag kan välja att vara med i ett eller flera nätverk. Som medlem i IUC Syd
(Medlemskap Plus) har du automatiskt två platser i samtliga aktuella nätverk.
LÄS MER HÄR om våra nätverk och om fördelarna att vara medlem i IUC Syd!
KONTAKT: Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se, 0727-391252 eller Joakim Thureson,
joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-345158

Missa inte checkarna!
Digitaliseringscheckar:
Som företagare i Skåne kan du söka stöd, så
kallade checkar, för digitalisering. Du kan få
upp till 250 000 kronor för att förbereda och
genomföra en satsning på digitalisering av
verksamheten. Det kommer att bli fem
utlysningar under 2019, och den första

ansökningsperioden startar den 25/2. LÄS
MER HÄR
Internationaliseringscheckar: Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda för en
internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda
marknaden ytterligare. Ditt företag kan få upp till 250 000 kronor för denna satsning. Ansökan
är öppen! LÄS MER HÄR

Anmäl dig nu: Hållbart ledarskap
med Lean, 19 mars 2019
Att löpande arbeta med förbättringar kräver att du och dina kollegor förmår samla styrkorna
kring det som är viktigt. Avgörande är ledarskap och att investera tid och kraft för att skapa
samsyn kring era viktigaste utmaningar.
Välkommen till Produktionslyftets Startprogram. Fem träffar kring hållbart ledarskap och
förändringsarbete med Lean. Start i Malmö den 19 mars 2019 - anmäl dig nu!
LÄS MER HÄR
Arrangeras av IUC Syd inom ramen för Produktionslyftet

Workshop 20 mars: Hur kan du öka värdet i dina affärer?
Tar du betalt för det du gör? Vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar?
Välkommen till en uppskattad workshop som IUC erbjudit på flera ställen under förra året och
som nu på begäran arrangeras igen. Här får du kunskap och verktyg för att utveckla din
affärsmodell, öka kundvärdet och göra lönsamma affärer.
NÄR: Tisdag 20 mars klockan 08.30-15.30
VAR: Clemondo, Makadamgatan 16, Helsingborg
KONTAKT: pia.holmberg@iucsyd.se
Denna workshop arrangeras i samarbete med RISE IVF, inom PRODUKTION2030. Kostnadsfri för
medlemmar i IUC Syd, kräver anmälan.
KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Kom framåt i er digitalisering
INDIGO är ett mycket uppskattat coachningsprogram med fokus på digitalisering. Du och ditt
företag får individuellt stöd i ert konkreta arbete för att komma vidare med digitalisering i
verksamheten. I INDIGO erbjuder vi:
• 20 timmars individuell coachning, upplagda efter ditt företags specifika behov
• Tre kunskapsseminarier som läggs upp utifrån tre olika perspektiv: affärsmässigt, tekniskt och
organisatoriskt
• Individuell start under våren
Seminarierna är öppna för alla deltagare vilket gör dagarna fyllda av kunskapsutbyte mellan
företagen, och inspiration från andra som har liknande utmaningar. LÄS MER HÄR
KONTAKT: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083

ITER Business Forum

ITER Business Forum arrangeras i Antibes,
Juan les Pins, Frankrike, den 26-28 mars
2019. Är du leverantör, eller vill leverera till
de stora forskningsanläggningarna? Delta i
Big Science Swedens monter. Knyt viktiga
affärskontakter och lär dig mer om ITER som
kommer att behöva en bred leverans av
teknik.
LÄS MER HÄR

IUC Syd pratade utveckling,
hållbarhet och framtid på
Industrimässan i Malmö
Hur ställer vi om till en cirkulär ekonomi, och
hur jobbar de mindre företagen smart med
digitalisering?
Under IUC Syds seminarier på
Industrimässorna i Malmö den 6-7/2 pratade
vi om nya affärsmodeller för en mer hållbar,
cirkulär ekonomi, och hur företag kan
utmana de stora jättarna med en snabb digital
transformation.
I vår monter visade Thomas Koch från Ecoist sin elbil, och pratade elbilsutveckling med Mats
Larsson, IUC Syd.
LÄS MER HÄR
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