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Kontakta Big Science Support, varje onsdag kl 10-12.

Show as web page

Hej alla Big Science-vänner!
Ledare • Skapa fler affärer på Big Science-marknaden på Big Science Virtual Workshop 11
maj. Lyssna på ESS, ITER/F4E, CERN och holländska systemintegratören VDL. Vidare är
Eureka med och berättar om finansieringsmöjligheter för europeiska samarbete. Passa även
på att boka 1-to-1-möten med intressanta nyckelpersoner genom att söka
bland Participants och på Marketplace. Anmäl dig här. Hittar du inte vad du söker, hör av dig
så hjälper vi till!
Denna vår är en turbulent tid av sällan skådat slag. Big Science Sweden fortsätter att aktivt
arbeta för fler affärer och innovationer runt storskaliga forskningsanläggningar. Vi styr om vår
verksamhet till virtuella och digitala lösningar.I vår kalender hittar du till exempel den populära
halvdagsutbildningen Winning Big Science Contracts med platser kvar
samt Världsmetrologidagen 2020 med RISE.
Tveka inte att kontakta oss och ta hand om er!
Frida Tibblin Citron
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11 maj Träffa forskningsanläggningar och europeiska
leverantörer på Big Science Virtual Workshop
Ett utmärkt tillfälle att träffa forskningsanläggningar och europeiska leverantörer via din egen
dator. Registrera dig och välj vilka personer du vill träffa genom att söka bland deltagarna och
be om ett virtuellt möte. Komplettera gärna din registrering genom att lägga in information
på Marketplace. Läs mer

Big Science Sweden Nya medlemmar
Sävar Snickeri• E.ON Sweden • Enoc System AB • Gefyr Cool & Energy AB • Rydverken AB
• Entech Energiteknik AB • Nordic Furnaces AB

Pilotstudie Möjlighet för forskning, tekniköverföring
och innovation inom AI, open data och framtidens
fabriker
ESS Control System Data Lab genomförs i samverkan mellan ESS, Lunds universitet,
företaget GoalArt och Big Science Sweden. Projektet är finansierat av Vinnova, WASP
(Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program) och Region
Skåne. Läs mer
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Samarbete Dvel i Lund har inlett ett samarbete med
ESS i ett nytt Vinnova-projekt
Tekniköverföring till industrin • Medlemsföretaget DVel i Lund i samarbete med ESS där
målet i projektet är att implementera algoritmer i styrsystem för att förbättra driftsäkerhet. Läs
mer

Stort intresse 44 morgonpigga deltagare på Big
Science Mornings virtuella möte om ESS
Big Science Morning • Från hela landet kopplade vi upp oss för att höra det senaste om
ESS och aktuella upphandlingar. ESS är färdigt till 67 % - det finns alltså fortfarande mer att
bygga och installera!
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Halvdag Öka din beställarkompetens mot
forskningsanläggningar
Få kunskap och verktyg för ditt offertskrivande. Gå halvdagsutbildningen Winning Big
Science Contracts. Läs mer och anmäl dig här

Virtuellt Mätningar för
global handel på
Världsmetrologidagen

Medlemsföretag Var med i
vår svenska paviljong på
BSBF2020 i oktober

OBS! Mötet kommer att videosändas istället
för att ske fysiskt. Ha en kopp kaffe/te redo
och följ med oss på denna internationella
händelse! Klicka på Videolänk och följ
instruktionerna.

Konferens • Nu är det dags för BSBF2020,
denna gång i Granada, Spanien. Big Science
Sweden står för den svenska paviljongen där
du som medlemsföretag kan vara med och
presentera ditt erbjudande. Läs mer

Våra teknikexperter och
affärsutvecklare finns på
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plats för att vägleda dig
Onsdagar kl 10-12 • Vill du komma igång
med affärer på Big Science-marknaden eller
har du en konkret fråga, tveka inte att
kontakta oss.

Corona Vi på Big Science
Sweden är operativa som
vanligt

Vår kalender ger dig överblick
Kalendern • Vill du få bättre koll på vad som händer inom Big Science? Vår kalender ger dig
en överblick över våra arrangemang en bit framåt.

Håll utkik efter aktuella
upphandlingar på vår
hemsida
Vi publicerar aktuella upphandlingar från de
Big Science-anläggningar som Sverige är
med och investerar i. Läs mer

5 råd till dig som vill göra affärer med
forskningsanläggningar. Läs mer

Big Science Sweden finansieras av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket
Big Science Sweden
www.bigsciencesweden.se
Big Science Sweden, Scheelevägen 15, 20010 Lund
Denna inbjudan har skickats till då du har haft kontakt med oss. Vill du inte ha fler utskick välj unsubscribe här
nedan.
Unsubscribe or change your preferences.
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