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1) Ny utlysning - stänger 13 mars

Sök upp till 4 miljoner kronor till era innovationer! Missa inte chansen att söka upp till 4 
miljoner kronor för innovationer inom elektronik. Fram till den 13 mars kl. 14.00 finns möjlighet 
att skicka in er ansökan. Här kan du även läsa mer om utlysningen.

Osäker på hur man gör? Vi hjälper er gärna med tips och råd - kostnadsfritt. Kontakta 
Magnus Svensson, magnus.svensson@ri.se.

Läs mer

2) Releaseparty 14/2 Handboken

När: 14 februari, kl. 15.30-16.30 information 
om handboken, därefter eftersits med mingel

Var: Storgatan 5,Teknikföretagen, Stockholm

Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs

Anmälan sker här, senast 9 februari

- handboken är klar!

Välkommen till Releaseparty där Handboken 
presenteras – färsk från tryckeriet.

Syftet med Smartare Elektronikhandboken är 
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att underlätta framtagning av 
tillverkningsunderlag för elektronikhårdvara, 
effektivisera dialogen mellan konstruktör och 
tillverkare, och därmed kvalitetssäkra 
beställningsprocessen. Genom att följa 
riktlinjer, använda mallar och checklistor i 
handboken blir beställningen rätt från början 
och därmed kommer leveransen snabbare och 
med önskad kvalitet vilket ger många 
konkurrensfördelar. 

Mycket arbete ligger bakom Handboken och 
nu är det dags att fira att första versionen av Handboken är klar. Den är redan otroligt uppskattad 
och beslut om fortsättning i form av Handboken 2.0 har redan tagits. 

Handboken kommer att publiceras som pdf på vår hemsida. 

Anmäl dig här!

3) Resa för nya affärer i Indien

Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem har blivit kontaktade av motsvarigheten i 
Indien, IESA (India Electronics and Semiconductor Association). I samband med deras årliga 
konferens, Vision Summit 27-28 februari, bjuder de in en svensk delegation av företag till ett 
specialkomponerat program för att utforska affärsmöjligheterna i Indien.

Läs mer

www.smartareelektroniksystem.se
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