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1) Inspirationsdag – Lund 20 nov
  

Den 20 november arrangerar Smartare
Elektroniksystem en inspirationsdag i Lund,
tillsammans med branschorganisationerna Svensk
Elektronik och PhotonicSweden. Välkommen till
en branschdag som visar vägen till svenska
spetsområden inom elektronik. Här får du tillfälle
att träffa experter, kollegor och knyta nya
affärskontakter. Du får också veta mer om
Smartare Elektroniksystem som är ett strategiskt
innovationsprogram för att öka konkurrenskraft
och tillväxt i svensk industri.

  
Varmt välkommen!

  
Läs mer & anmäl dig

2) EFECS 2018 - Portugal 20-22 nov
  

Tillfälle till internationella affärskontakter! Ta kontakt med oss snarast – möjlighet till resebidrag om man
bokar senast 6 november.

  
Programkontoret tillsammans med Digital Sweden kommer ställa ut en svenskelektronik monter på
EFECS i November. Kom och gör oss sällskap!

  
Vi förbereder en svensk elektronikindustridelegation till EFECS 2018 – European Forum for Electronics
Components and Systems som fokuserar på “Our Digital Future” and the Electronic Components and
Systems genom hela värdekedjan inom Europa. Detta årligen återkommande internationella forum
ordnas i år i Portugal. I samband med denna konferensen som årligen lockar drygt 500 deltagare ordnar
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vi en innovationsresa för svenska intressenter.
  

Läs mer här

3) Träffa oss här: Embedded
Conference Scandinavia 6-7 nov

  
Träffa oss här: Embedded Conference
Scandinavia, Kistamässan 6-7 nov. 

 Två dagars fullmatad konferens med utställning.
Smartare Elektroniksystem är på plats –
välkommen att träffa oss i vår monter, så kan vi
berätta hur vi kan hjälpa ditt företag med nya
innovationer.

  
 

4) Nästa utlysning, jan-mars 2019
  

Förhandsinfo: Nästa utlysning 2019 öppnar i
januari och stänger i början av mars. 

 Det är möjligt att söka upp till 4 miljoner kr i bidrag
för forsknings- och innovationsprojekt som
bibehåller och utvecklar svensk spetskompetens
inom området smartare elektroniksystem.

 Tryck på bilden för en introfilm.
  

 
Läs mer här

5) Gör affärer i Indien – infomöte 18 dec
  

Boka in 18 dec ca 15-17 för ett möte om affärskontakter i Indien, med möjlighet att delta på affärsresa till
Vision Summit o Bangalore i 19-20 feb. Kontaktpersoner från Indian Electronics & Semiconductor
Association kommer att vara på plats och berätta mer i Stockholm.

  
Mer info kommer!

  
 

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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