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1) Stora Elektronikdagen med SUMMIT 12/9 i Stockholm
  

Den 12 september hälsar vi alla välkomna till vårt årliga arrangemang på Clarion Hotel Sign i
Stockholm. Ett samarrangemang med Svensk Elektronik.

  
Tema i år är ”hur kan vi stärka elektronikframställningen i Sverige”, som är strategiskt viktigt för att
behålla kompetens och konkurrenskraft. Talare från fyra framgångsrika företag inom
produktionsutrustning, mönsterkort, design, tillverkning och kontraktstillverkning, delar med sig av
sina erfarenheter och visioner.

  
Vi kommer därtill att visa upp avslutade och pågående FoI-projekt inom Smartare Elektroniksystem,
som får visa sina innovationer. 
 
Här bjuds också på vägar till internationellt samarbete, med deltagande från organisationer som
motsvarar Smartare Elektroniksystem i enskilda länder och på EU-gemensam nivå. 

  
Sista anmälningsdag 5 september kl. 14.00!
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Välkommen till en intressant dag!
  

Mer om Stora Elektronikdagen med SUMMIT

2) Kurs i Smartare
Elektronikhandboken 20/9 i
Stockholm

  
Smartare Elektronikhandboken ska hjälpa till med
tydliga och enhetligt utformade underlag som
effektiviserar dialogen mellan konstruktör och
tillverkare samt kvalitetssäkrar
beställningsprocessen.

  
– Minska kostnader

 – Effektivisera arbetet och minska tidsförluster
 – Öka kvalitet och tillförlitlighet i de tillverkade

produkterna
  

Den 20 september håller Svensk Elektronik en
kurs, där man går igenom handboken med sina
mallar, checklistor och bilagor. Kurstillfället leds av
Mats Andersson och Maria Månsson, Svensk
Elektronik. 

  
Sista anmälningsdag 13 september kl. 15.00!

  
Mer om kursen

3) Inspirationsdag 2/10 i Göteborg 
  

Den 2 oktober arrangerar vi tillsammans med Svensk Elektronik och Microwave Road en
inspirationsdag. Dagen är skräddarsydd för att diskutera visioner och behov utifrån rymd-,
automotive- och telekomtillämpningar. Deltagare får en chans att träffa sina kunder, experter och
kollegor i elektronikindustrin och lära sig mer om Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt
innovationsprogram för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Detta är ett arrangemang
som ingår i vår landsomfattande turné. 

  
Välkommen till en branschdag som visar vägen till svenska spetsområden inom elektronik. Denna
gång med särskilt fokus på trådlös kommunikation.

  
Mer om Inspirationsdagen

4) Aktuell utlysning stänger 6/9
  

Programmets utlysning för genomförbarhetsstudier 2018 är nu öppen och stänger 6 september. kl. 14.00.
Genomförbarhetsstudier är korta projekt där man undersöker förutsättningar för samverkan inför framtida
större forsknings- och innovationsprojekt, där aktörer ska komplettera varandra i aktuell värdekedja. 

  
Mer om utlysningen

Smartare Elektroniksystem
Du får detta mail då du är med i Smartare Elektroniks maillista, har deltagit på något av våra evenemang, något
evenemang vi medverkat kring eller önskat få våra utskick. Om du inte längre önskar få information från oss kan

du avregistrera dig här eller kontakta kansliet info@smartareelektroniksystem.com . Vi behandlar i förekommande
fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen

och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte
under längre tid än som behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår

personuppgiftspolicy.
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