Välkommen till Big Science Sweden!
Vi är otroligt glada att vi nu på allvar kan bygga kapacitet för att tillsammans
med svenska företag ta hem affärer från Big Science-anläggningar i Europa.

Läs vidare här om de totalt 13 anläggningar som Big Science Sweden arbetar
med. Vi ser fram emot att se svenska företag öka sina affärer och sin

teknikutveckling tillsammans med Big Science-anläggningarna. Följ vad som
händer i vårt nyhetsbrev och häng med på vår gemensamma resa!
Du får detta nyhetsbrev för att du har visat intresse för Big Science eller deltagit
i någon av våra Big Science-aktiviteter senaste åren. Om du inte önskar få
nyhetsbreven framöver, följ intstruktionen längst ner i nyhetsbrevet.
Anna Hall

Director Big Science Sweden
Läs hela ledaren

Möt oss på Big Science Business Forum i
Köpenhamn
26-28 februari går Big Science Business Forum av stapeln på Tivoli Congress
Center i Köpenhamn. Här samlas de stora europeiska
forskningsanläggningarna, CERN, ESS, ESO, F4E, XFEL, för att berätta om
sina inköpsbehov kommande år och för att träffa leverantörer. De närmaste 5
åren finns redan beslutade projekt för 10 miljarder euro!
Du träffar oss på Big Science Sweden i monter 39/40 där vi ställer ut
tillsammans med 28 svenska företag och universitet som alla har ett tydligt
erbjudande till Big Science-marknaden.
BSBF2018 är en unik möjlighet för svenska företag att träffa tekniker och
inköpare från Big Science-anläggningar och hitta affärsmöjligheter med såväl
dem som med andra europeiska företag.
Läs mer

Europeiska Big Science-anläggningar investerar för
10 miljarder euro under kommande 5 åren
På Big Science Business Forum 2018 presenterar deltagande Big Scienceanläggningar godkända investeringar på 10 miljarder euro. Big Science
Sweden verkar för att att svenska företag får så stor industriretur som möjligt
vid de europeiska forskningsanläggningar som Sverige är med och finansierar.
Industriretur innebär att företag från medfinansierande länder ska få order
motsvarande en andel av anläggningarnas totala inköp.

Order från Cern till skånskt företag
En av Big Science Swedens medlemmar Examec Maskinmontage i Tomelilla
har fått en order att leverera gavlar och stänger till inneslutningen i
specialmaterial till partikelacceleratorn, LHC hos Cern.
Läs mer på Ny Teknik

Bli leverantör till Big Science
Vi erbjuder svenska företag som har ett tydligt erbjudande till Big
Science-marknaden att gå med i leverantörsnätverket Big Science Sweden –
en mötesplats för affärer och teknisk innovation till Big Science-marknaden. Du
får rätt förutsättningar att utvecklas som leverantör till Big Science och du får
tillgång till våra kompetensarenor, seminarier, workshops och studieresor.

tillgång till våra kompetensarenor, seminarier, workshops och studieresor.
Läs mer

Info till Big Science Swedens leverantörsnätverk

Se hit medlemmar i Big Science Sweden, vi saknar
några logotyper
Vi erbjuder alla våra medlemmar en kort presentationstext och logotyp på vår
hemsida. Vi ser att några av er inte finns med och ber er skicka en kort text på
max 140 tecken samt er logotyp så lägger vi upp på hemsidan.
Skicka logotyp och text
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Kom med på studiebesök på två Big Scienceanläggningar
Följ med oss på studiebesök till XFEL och DESY i Hamburg 10-11 april. Vi gör
en rundvandring och du har möjlighet att presentera ditt företags erbjudande till
Big Science-marknaden.
Anmälan via kalendern
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Kom med på en utmaningsdriven teknikworkshop
om artificiell intelligens i Lund 17 april
Hur kan man använda AI för att öka produktiviteten? ESS partikelaccelerator

Hur kan man använda AI för att öka produktiviteten? ESS partikelaccelerator
kommer att bestå av två miljoner kontrollpunkter i en mycket komplex
produktionsmiljö. Hur kan man använda AI i detta sammanhang?
Anmälan via kalendern
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