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Life science-sektorn befinner sig i en stor strukturomvandling. Värdekedjan ser annorlunda ut idag än för tio år
sedan och förändringen pågår ständigt. Både stora och små företag
måste anpassa sig till nya arbetssätt. Med mer virtuella bolagsstrukturer ökar också behovet av kunskapsöverföring mellan olika
företag och organisationer. SwedenBIO har som ett av sina mål att
underlätta för alla verksamma i branschen att snabbt ta till sig ny
kunskap. Vi gör det via våra seminarier, via informationsmaterial
och genom att koppla ihop rätt personer med varandra.
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Våra sex arbetsgrupper
träffas för att lägga upp
strategi för kommande år.
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Vi bygger
kunskap

Anställda
i våra medlems
företag går antingen
kostnadsfritt eller till
ett kraftigt rabatterat
pris på våra möten
och event.

En effektiv debatt om
ett aktuellt ämne och
efterföljande bubbel
på olika ställen i
landet. Arrangeras
tillsammans med
Apotekarsocieteten,
Kemivärlden Biotech,
Naturvetarna och
Sveriges Farmaceuter.
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Vårt mest inspirerande möte!
Talare som berättar om hur de
framgångsrikt drivit sina företag
framåt blandas med experter
som ger sina bästa tips.
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SwedenBIO
Award 2017
delas ut

Inledande samtal med det
senaste från politiken och
därefter tid för årets stora
sommarmingel!
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Vår senaste satsning –
med fokus på investeringar
och affärer. Utländska
investerare inom life science
träffar svenska investerarkollegor för att skapa en
smidigare väg med lägre
trösklar till den nordiska
affärskulturen.
Målet: Att attrahera mer
utländskt kapital.

SWEDENBIO SUMMIT

Med över 1 000 delegater från
30 länder är NLSDays Nordens
största internationella partneringmöte. Använd partneringssytemet för att träffa investerare
och framtida affärspartners och
lyssna på vårt gedigna program
för att uppdatera dig på de
globala life science-trenderna.

Under en kväll samlas ledarna
för våra medlemsföretag för
inspiration, diskussion och
nätverkande under informella
former.
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NORDIC LIFE 
SCIENCE DAYS

EXECUTIVE DINNER

8–9/3

12–14/9

Vi ger branschen
en stark röst

Life science är en sektor som verkar nära samhället hela vägen
från den tidiga forskningen till att produkten når marknaden. Vi
är hela tiden aktiva i samhällsdebatten och för branschens röst. Vi är också
samtalspart till myndigheter och politiker och för en ständig dialog kring
branschens förutsättningar. Tack vare våra arbetsgrupper med experter
från våra medlemsföretag har vi en stor bredd i de frågor vi driver.
SwedenBIO är också remissinstans. På europeisk nivå verkar vi via
EuropaBIO och för Sveriges talan i europeiska frågor.

MISSA INTE! Medlemmar i SwedenBIO åtnjuter en mängd olika rabatter och förmåner. Bland annat ingår
prenumeration på branschtidningen Kemivärlden Biotech Kemisk Tidskrift och möjlighet att kostnadsfritt låna
möteslokal på SwedenBIO:s kansli i centrala Stockholm. Medlemmar får också rabatt på deltagaravgiften till
olika kurser och flera internationella investerarmöten. LÄS MER PÅ WWW.SWEDENBIO.SE

