
2019-03-11 Nyhetsbrev oktober

http://www.anpdm.com/newsletterweb/454B5C45764041514470464B59/43405C467948445B407942435B4071 1/2

 
Aktuellt - Smartare Elektroniksystem Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

 

Hemsida | Skicka vidare | Ta bort mig från utskickslistan

Innehåll
  

1) Inspirationsdag – Lund 20 nov
 2) Embedded Conference Scandinavia - Kistamässan 6-7 nov

 3) EFECS 2018 - Portugal 20-22 nov
 4) Vi tipsar: Seminarium om programmet Design för energieffektiv vardag

 5) Vi tipsar
  

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 här

2) Embedded Conference
Scandinavia - Kistamässan 6-7 nov

  
Träffa oss här: Embedded Conference
Scandinavia, Kistamässan 6-7 nov. (Länk till ECS)

 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.

  
 

Läs mer här
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4) Vi tipsar: Seminarium om programmet Design för energieffektiv vardag
  

Utvecklar ni energismarta tjänster eller produkter och vill ta nästa steg? Vill ni söka stöd till ert projekt?
Välkommen till ett seminarium där Energimyndigheten berättar mer om forskning- och
innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag*, där företag, innovatörer och forskare kan söka
pengar för att utveckla morgondagens energismarta produkter och tjänster. Totalt utlyses 60 miljoner
kronor under fyra år.

 Utlysning nummer 2, 2018, pågår från mitten av oktober till mitten av januari 2018. 
Vad handlar programmet om, vad kan vi söka anslag för och hur skriver vi en bra ansökan? Det är frågor
du kommer att få svar på under det här seminariet. Du kommer även att få lyssna till intressanta
gästföreläsare inom energi, design, beteende och kommersialisering, som är delar inom programmet.

  
 

Läs mer här

3) 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
vi en innovationsresa för svenska intressenter.

  
Läs mer här

5) Vi tipsar
  

Se även tips på andra event på vår hemsida under ”Vi tipsar”. 
  

Aktuellt nu: en inbjudan från ett av de projekt som beviljats inom Smartare Elektroniksystem:
  

"Developing Secure Internet of Things Applications: Tutorials and Hackathons". 
On November 7, 2018, RISE SICS and Evothings Labs offer a full day on developing secure Internet of
Things applications. The purpose of this event is to increase the understanding on how IoT networks of
resource-constrained devices can be securely connected to the Internet. 

  
Läs mer här

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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