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Hej industrivänner!
Vad händer just nu i ditt industriföretag? Teknikinvesteringar, nya marknadsstrategier, nya
affärsmodeller – utmaningarna duggar tätt i branscher som är under snabb förändring.
De riktigt tuffa utmaningarna blir mer greppbara och hanterliga med professionellt stöd, och
med utbyte och diskussioner med andra företag. ”Erfarenhetsutbyte och ny kunskap” – det är
nyckelorden som ständigt återkommer när vi frågar företag om nyttan av olika stödinsatser.
Välkommen att kontakta oss för guidning till relevanta projekt, till viktiga nyckelpersoner, till
givande sammanhang. Några aktuella arrangemang och projekt kan du läsa om här nedan,
men tveka inte att ringa eller mejla oss för mer information.
Kanske kan semestervila sätta igång kreativiteten och ge energi att ta det där första steget till en
riktigt intressant förändringsresa.
Härlig sommar önskar vi på IUC Syd!
Camilla Dahlin, VD
camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168
Bild nedan: Två tredjedelar av IUC Syd-gänget på sommaravslutning med lektion i cricket!

Techday, Malmö 29/11 2019 –
Save the date
Välkommen till vår stora, årliga industri- och
teknikkonferens Techday, i år med tema ”Den
snabba transformationen”.
Techday är en given träffpunkt för industrioch teknikföretag som vill följa ny forskning,
diskutera framtidsfrågor med experter och
med andra företag. Markera 29/11 i
kalendern. Följ uppdaterad information här.
Kontakt på IUC Syd: Elin Diener, elin.diener@iucsyd.se, 0735-355879

Robotlyftet - smart!
Utnyttja stöd för rätt satsningar inom
automation och robotisering
Nu finns det verkligen stora möjligheter för
dig som vill göra smarta satsningar mot ökad
automation och robotisering. Analyser,
kunskapsmöten, beställarutbildningar,
automationscheckar… Läs om alla möjligheter
inom Robotlyftet här!
Kontakt på IUC Syd: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 076-106 00 83

Industrinatten i Malmö 22/10
Visa upp ditt företag, möt framtida
medarbetare! Industrinatten blir till dag, och
arrangeras i år i Malmö den 22 oktober kl 9 –
17.
Industrinatten 2019 inleds på Slagthuset med
Make it Work, en prova på-mässa där vi får
testa olika tekniklösningar. Det kommer bland
annat att finnas svetssimulatorer, VR-spel om
vattenbrist och en station för tryckluftsteknik.
Efter mässan åker vi ut på studiebesök till
olika industriföretag. Kontakta oss och bli ett
Industrinattsföretag! Läs mer här.

Kontakt på IUC Syd: Annhild Månsson, annhild.mansson@iucsyd.se 0707-735655

Mer digitalisering! Platser kvar
i INDIGO
Kontakta oss nu för en plats i vårt uppskattade
coachningsprogram där du får konkret stöd
att arbeta med insatser för ökad digitalisering
i ditt företag.
Under kunskapsseminarier träffar du andra
företag för givande erfarenhetsutbyte. Läs
mer här.
Se film som förklarar vad du får ut av INDIGO
Kontakt på IUC Syd: Linda Håkansson,
linda.hakansson@iucsyd.se, 076-106 00 83

Cirkulär modell är framtidens
modell
Vi jobbar i olika projekt för att ge kunskaper
och inspiration att arbeta mot ett ökat
cirkulärt tänkande och handlande.
Nya produkter och tjänster med cirkulära
egenskaper, cirkulär ekonomi inom
livsmedelskedjan, cirkulära affärsmodeller för
ökad lönsamhet. Bild här från seminarium om
den cirkulära livsmedelskedjan: Vilken typ av
påsar är mest "rätt" - tyg eller återvunnen
plast? Det är Annica Hansson-Borg, kvalitetsoch hållbarhetschef på Bergendahls, som
håller upp påsarna (och som vet svaret...).
Välkommen att delta i diskussionen! Vi bjuder
in till fler seminarier efter sommaren. Läs mer
här.
Kontakt på IUC Syd: Mats Larsson, mats.larsson@iucsyd.se, 0733-552411
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