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Boka ett möte med oss - Tipsa en vän/kollega - Kontakta oss

Bäste läsare,
Nu närmar sig semestertider efter en vår med många och intressanta
kontakter med er företagare. Vi har kunnat erbjuda seminarier om avtal,
norsk olje- och gasmarknad, E -handel och EU-finansiering. Ett av våra
större evenemang var Baltic Business Arena i Köpenhamn där ca 70
företag från länder kring Östersjön diskuterade affärer och ny teknik inom
Cleantech, IT, hälsa, energi och hållbar byggnation. Ett längre reportage
om evenemanget kommer i nästa nummer.
Vi har många intressanta aktiviteter att erbjuda er företagare under
hösten; företagsbesök inom Transport & logistik i september,
Språkdagen den 20 september. F ör er som ställer ut eller besöker Elmia
Subcontractor i november - passa på att ha förbokade möten med
europeiska företag från många länder under två av mässdagarna.
Jag och mina EEN-kollegor önskar er alla en riktigt skön sommar!
Trevlig läsning,
Carina Lahall

Aktuellt

Fler EEN-kontor i Kina
Enterprise Europe Network är sedan tidigare
representerade i Kina, men nu har närvaron i landet
utökats med fler kontaktpunkter. Detta sedan följande
organisationer numera är en del av nätverket:
- Shanghai Technology Transfer & Exchange
- Shanghai Promotion Association of Tech-Transfer (SPAT)
- Shanghai Chamber of Commerce for Import and Export (SCCIE)
- Jiangsu Technology Property Exchange (JSTPE)
För en fullständig lista på var i Kina Enterprise Europe Network är
lokaliserade klicka här.

MSV 2012
11-12 september
Brno, Tjeckien
I samband med mässan,
International Engineering
Fair MSV, i Tjeckien
arrangerar
EEN matchmakning. Under
korta förbokade
affärsmöten kan du
diskutera alla typer av
samarbetsformer.
Läs mer & Anmälan »

Subcontracting Trade Fair
Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa svenska
företag med frågor och funderingar gällande Kina. Tel. 019-17 48 00 alt. E- (Alihankinta 2012)
post: info@enterpriseeurope.almi.se
20 september
Tampere, Finland

Albanien – Nytt land i nätverket
Enterprise Europe Network växer och innefattar
numera 51 länder sedan Albanien nyligen
anslutit. Nedanstående organisationer i Tirana,
Albanien är en del av Enterprise Europe Network:
- Albanian Investment Development Agency (AIDA)

Förbokade affärsmöten i
Finland för
underleverantörer. Sektorer:
Metals, Electronics, Plastics,
Rubber, Industrial ICT
Solutions.
Läs mer & Anmälan

IZB - Business Matching

numera 51 länder sedan Albanien nyligen
anslutit. Nedanstående organisationer i Tirana,
Albanien är en del av Enterprise Europe Network:
- Albanian Investment Development Agency (AIDA)
- Agency for Research, Technology and Innovation
- Union of Chambers of Commerce and Industry of Albania
- Regional Development Agency Network

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa
svenska företag med frågor och funderingar gällande Albanien. Tel.
019-17 48 00 alt. E-post: info@enterpriseeurope.almi.se

Läs mer & Anmälan

IZB - Business Matching
10-11 oktober
Wolfsburg, Tyskland
Matchmakingen IZB äger
rum i samband med, The
international Suppliers Fair,
som är Europas ledande
mässa för leverantörer till
fordonsindustrin.
Läs mer & Anmälan

Europeiska företag söker svenska affärs och teknikkontakter
Enterprise Europe Network har stora databaser med
företagsprofiler. Genom dessa kan svenska små och
medelstora företag hitta nya utländska
samarbetspartners. Sök själv efter profiler i databasen
på vår hemsida.

Nedan följer ett urval av de tusentals profiler som
just nu finns tillgängliga i vår databas:
A Dutch engineering company has developed a modular DC based
technology for the fast charging of batteries of electric vehicles. The
concept is based on proprietary AC/DC converter know-how and enables
charging times of 20 minutes for a car like the Nissan Leaf. The Dutch
company is interested in cooperation in the framework of commercial
agreements with technical assistance with industrial and other partners,
like utility and power companies, that are active in developing e -mobilty.
(PS5-2012)

A Dutch manufacturer of 2 wheel electric scooters (45 km/h) is
looking for sales agents / distributors in Sweden, Finland and
Norway. Electric scooters are more than 90% cleaner than cars or
2stroke scooters. The manufacturer is building a brand by creating a
lifestyle product. The scooters have retro / Italian looks and are
available in different colours. Also, a large number of personalized
accessories can be chosen. Every client can design his own personal
look and feel. The manufacturer is responsible for design, production,
shipping, marketing, after sales and service. At this moment, they are
looking for new business opportunities in Scandinavia. (PS6-2012)
A Finnish power generator and electric engine manufacturer is
looking for bearing solutions (i.e. sliding bearings). Generators
are for hydro- and wind power applications. Bearings are to be
operated by 300°C and by extremely high revolution speeds. Diameter
of the axis is about 10 mm and is made out of titanium. Lubrication
solutions will be solved separately. Company is primarily looking for
complete bearing systems/modules. Company is also looking for
material solutions for engine rotor. Material should be nonferromagnetic, have high resistance properties and incorporation of
magnets to the material should be easy and affordable with state-ofthe art technologies. (PS7-2012)
An SME located in the middle of Norway has developed and
are producing self locking rope equipment designed for smaller
boats. It is a self locking device for fender ropes. It is time saving and
is increasing safety on board. The equipment has a great potential for
use in other situations where self locking ropes are needed. The
company is looking for technical cooperation with companies of both
maritime and other sectors, maybe combined with license production,
to explore new applications. (PS8-2012)
Vill du göra en egen partnersökning, kontakta oss så skriver vi
samman era önskemål och använder sedan vårt europeiska nätverk
för att sprida profilen.

Vill du göra en egen partnersökning, kontakta oss så skriver vi
samman era önskemål och använder sedan vårt europeiska nätverk
för att sprida profilen.

Matchmaking på Elmia Subcontractor 2012
Personliga möten - avgörande för lyckade affärer!
Välkommen att delta i den åttonde upplagan av
förbokade affärsmöten på Elmia Subcontractor.
Idén bygger på en serie korta schemalagda möten där företag träffar
varandra. Här matchas du efter egna val ihop med de framtida, kunder,
leverantörer och partners som är mest intressanta för just ditt företag.
Syftet med aktiviteten är att se om man kan göra affärer ihop. Modellen är
effektiv och mycket framgångsrik.

150 företag från ungefär 20 länder bedöms delta på matchmakingdelen av årets mässa. Utnyttja möjligheten att utveckla
affärstillfällen som sannolikt aldrig skapats på ett annat sätt! Tidigare
evenemang har visat att hälften av alla möten ledde till fortsatt kontakt.
Av dessa ledde i sin tur en tredjedel till kontrakt.
För mer information klicka här.

Nytt program från Vinnova - Internationell
samverkan för miljöinnovationer
Vinnova lanserar ett nytt program, med syftet att skapa
förutsättningar för svensk miljöteknik på
tillväxtmarknader.
Områden i fokus:
l

l

l

Hållbar stadsutveckling, t.ex. del- och systemlösningar inom
VA, fjärrvärme, urbana transporter, vattenrening,
avfallshantering och återvinning.
Informations- och kommunikationsteknik som leder till minskad
miljöpåverkan
Miljöteknik, inklusive Miljöskyddsteknik, effektiv
resursanvändning (vatten, råvaror, energi mm) samt substitution
av fossilbaserade, energikrävande och skadliga ämnen.

Den första utlysningen är öppen för samverkan med aktörer i Kina och
Brasilien och vänder sig till konsortier med aktiv medverkan från parter
såsom universitet eller forskningsinstitut, och näringsliv och/eller
offentliga aktörer.
För mer information se Vinnovas webbsida.

EU-programmet Marco Polo är öppet för
ansökningar
Marco Polo är ett program för överflyttning av gods från
landsväg till sjö och järnvägstransporter. Programmet
syftar till att minska trängseln på vägarna, göra
godstransporter inom EU miljövänligare och öka
intermodaliteteten och på det sättet bidra till ett effektivt
och hållbart transportsystem.

godstransporter inom EU miljövänligare och öka
intermodaliteteten och på det sättet bidra till ett effektivt
och hållbart transportsystem.
Deadline för årets ansökningsomgång är den 21
september. För mer information om utlysningen och
årets prioriteringar klicka här.

Eurostars – finansieringsmöjligheter för
innovativ teknik
Programmet Eurostars, som kommissionen och det
europeiska samarbetsnätverket Eureka ligger
bakom, ger stöd till marknadsnära FoU-projekt med
deltagare från minst två länder.
Grundkravet för att beviljas finansiering är att projektet skall ha som mål
att marknadsintroducera en produkt eller tjänst som bygger på innovativ
teknik. Det krävs också att forskande SME:s tar på sig projektledarrollen
och i egen regi eller tillsammans med andra forskande SME:s står för
minst 50 procent av projektkostnaderna. Storföretag, universitet och
institut kan också medverka i projekten.
Programmets totala budget är 400 miljoner euro. Svensk
kontaktmyndighet är Vinnova. Ansökningar kan skickas in kontinuerligt –
utvärdering sker dock vid två tillfällen per år. Deadline för nästa
utvärderingsomgång är 20 september 2012.
Läs mer om programmet här.

Enterprise Europe Network på Twitter
Följ Örebro-kontoret på: www.twitter.com/EENOrebro
Följ Enterprise Europe Network på EU -nivå:
www.twitter.com/TheNetwork_EU

Affärsnytt Europa
Enterprise Europe Network/ ALMI Företagspartner Mälardalen AB
Köpmangatan 23 -25, 702 23 Örebro
Tel: 019 -17 48 00, Fax: 019 -17 48 30
E-post
Webbsida

Avanmälan. Jag vill inte att ni skickar mig fler Affärsnytt Europa.

