HÅLLBARA
AFFÄRER
VÄXER I GOTT
SÄLLSKAP.
Välkommen till ett ambitiöst
miljötekniknätverk i södra Sverige.

VILKA
ÄR VI?
Vi är ett nätverk av energi- och miljö
teknikföretag, kommuner och akademi.
Vi brinner för miljö, hållbara städer och
affärer. Vill du utveckla och tillämpa ny
teknik, underlätta och öka möten mellan
leverantörer och kunder och skapa miljöer
för utveckling, test och demonstration?
Då är vi rätt nätverk för dig.

VAD FÅR DU?
Vi underlättar kontakterna mellan företag, offentlig
verksamhet och forskning. Affären är i fokus liksom
kommuners ambition att bli mer hållbara.

Du som arbetar i företag
• Kontakter till potentiella kunder i Sverige och utomlands.
• Möjlighet att marknadsföra din produkt inom
systemlösningar.
• Kontakter till partners.
• Information om finansiering.
• Förenklad tillgång till forskning.

Du som arbetar inom offentlig verksamhet
• Kontakter till företag som kan leverera de
lösningar ni behöver eller inte visste att ni behövde.
• Kontaktytor där du kan föra en dialog med
näringslivet och akademin.
• Möjlighet att stärka ert näringslivs- och
innovationsarbete.
Du som arbetar och forskar inom
universitet/högskolor och forskningsinstitut
• Kontakter till företag för applicering av forskning på
både system- och komponentnivå.
• Kompletterande information om nya områden som
behöver beforskas.
• Förmedla examensarbete och, framöver, industrioch kommundoktorander.

HUR GÅR
DET TILL?
Allt bygger på vårt nätverk och ditt eget
engagemang. Utifrån det utvecklar vi
produkter som ger dig som medlem tillgång
till ett rikt utbud av kontakter.

PITCH AND MATCH

PITCHING ARENA

Matchas mot en aktör
som vill få en överblick
över vilka produkter och
lösningar som kan lösa
en miljö-, energi- eller
hållbarhetsutmaning.

Pitcha och möt kontakter
utomlands.

ICN
Ge ditt företag förenklad
tillgång till internationella
kontakter.

VÄRD FÖR ETT
SEMINARIUM/
FRUKOSTMÖTE
Skapa synlighet för
partners, kunder.

FOKUSGRUPPER
I URBAN MAGMA
För specifika fråge
ställningar som
kommunerna vill
ha svar på.

DELTA I VÄRDEKEDJOR
Sätt ditt företags
produkter/tjänster i en
större lösning som kan
marknadsföras och säljas
gemensamt.

Sist, men definitivt inte minst, ger vi dig tillgång till alla
våra kontakter. Kom ihåg, för att få ut mesta möjliga av
medlemskapet, berätta för oss vad du behöver.

BLI MEDLEM
Vill du veta mer om oss och vad
ett medlemskap innebär?
Heidi Olsson, kommunikatör
heidi.olsson@sbhub.se
070-622 01 08

www.sbhub.se

