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Tack för ert engagemang!
Ibland går utvecklingen otroligt fort. Under
detta omtumlande år har många företag
snabbt utvecklat nya affärsområden och
kunnat behålla såväl personal som allmän
optimism. Bra jobbat!
2021 kommer att bli ett spännande år. Läs
här i nyhetsbrevet om vårt breddade utbud
med nya möjligheter att träffas och
kommunicera i olika kanaler och forum.
Vi på IUC Syd riktar ett stort tack till er alla, för ert engagemang och aktiva deltagande i
nätverksträffar, workshoppar och andra aktiviteter under året. Tillsammans kommer vi
fortsätta att utvecklas, ställa om och tänka nytt.
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Camilla Dahlin
VD, IUC Syd
camilla.dahlin@iucsyd.se
LÄS HELA LEDAREN HÄR

En julklapp till våra medlemmar:
Industrikluster IUC Syd är
guldcertifierade!
IUC Syd har nu blivit certifierade med en
”GOLD label” av European Secretariat for
Cluster Analysis (ESCA). En kvalitetsstämpel
som stärker vår position, till nytta för våra
medlemsföretag.
LÄS MER HÄR

Fullspäckat utbud från IUC Syd
under 2021
Nya mötesformer, nya nätverk, nya
utvecklingsprojekt - vi är förberedda för 2021!
Som medlem i vårt industrikluster kommer
du att bli inbjuden till vår industriella
utvecklingsverkstad IUC Lab, till Industrifika,
till IUC Syd Community och mycket, mycket
annat - välkommen att ta del av ny kunskap
och till nya möjligheter att bygga
affärsrelationer.
LÄS MER HÄR

Grattis Enjay och Granuldisk,
nominerade till näringslivspriser
Ett stort grattis och lycka till, säger vi till
våra medlemsföretag Enjay och Granuldisk
som båda är nominerade till Malmö stads
näringslivpris inom Miljö och hållbar
utveckling.

Vi följer självklart den spännande
fortsättningen på Malmö Näringslivsgala den
18 februari 2021, digitalt och kostnadfritt.

Vilka är de tekniska,
marknadsmässiga och juridiska
förutsättningarna för strategisk
datadelning?
Anmäl dig NU till STRATA. Vi har fyra platser
kvar till ett spännande pilotprojekt där du
kommer att höja din kompetens kring hur ni
kan använda strategisk data, till exempel för
att skapa säkrare produktion och prediktivt
underhåll.
LÄS MER HÄR

AWA gav råd om IP-strategier på
webbinarium inom SPIRA
Immaterialrätt, patent, upphovsrätter - vi är
många som kan känna att detta är
komplicerade områden som vi inte behärskar
tillräckligt väl. Hur påverkas en IP-strategi i
turbulenta tider när företag drar ner eller
växer, byter marknad etc? Experter från
AWA kan ge oss vägledning.
LÄS MER HÄR

Passion för hållbarhet och
miljö är drivkraften i BRUNS
affärsutveckling
Cecilia Nilsson och Johanna Lindskoug
utvecklar sitt företag Bruns Products.
- Från Spira-projektet tycker vi det är
extra roligt att kunna stötta företagare
som
Cecilia och Johanna som brinner så för
att utveckla sitt koncept. Ett koncept som
dessutom gör jorden till en bättre plats
att vara på. Hållbar företags- och produktutveckling i sin renaste form.
LÄS MER HÄR

Välbesökt ”Verktyg för prao” med
PRIS, Prao i Skåne
Att engagera sig i prao är ett bra sätt att
arbete med framtida kompetensförsörjning.
På konferensen "Verktyg för prao" möttes
företag, kommuner och andra organisationer
för att skapa energi och drivkraft att
vidareutveckla prao-arbetet i Skåne.
Inspiration, ny kunskap och nätverkande.
Glada arrangörer var nöjda med dagen.
LÄS MER HÄR

Mer utbildning och bättre
beslutsunderlag
tack vare Robotlyftet
På Svarvmekano i Malmö håller man på att
installera två nya robotceller vid två svarvar.
Företaget är specialister inom svarvning och
fräsning. VD Fredrik Gordon: Genom
Robotlyftet har vi kunnat avsätta tid för att
gå mer på djupet i frågor kring hur en robot
programmeras och varför den programmeras
på ett visst sätt .
LÄS MER HÄR

DIPLOMA - Över 300 utbildningar
- när och var du vill
Individuell distansutbildning är ett smart och
effektivt sätt att höja kompetensen i ditt

företag. Du kan välja bland fler än 300 olika
utbildningar inom kategorier som
Affärsutveckling, Miljö- och
hållbarhetsarbete, Ledarskap, Försäljning,
LEAN och förbättringsarbete, Ekonomi. Du
kommer att hitta utbildningar som passar ditt
företag!
Genom IUC har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma.
LÄS MER OCH TESTA EN UTBILDNING HÄR
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