Låt lättvikt stärka din konkurrenskraft
Efterfrågan på lätta och smarta detaljer ökar inom alla områden. Fordon är ett tydligt exempel där lägre
bränsleförbrukning är avgörande för att minska klimatpåverkan, men i princip alla branscher efterfrågar
mera vikteffektiva produkter vilka bidrar till lägre energi- och tillverkningskostnader och därmed också till
en hållbar, konkurrenskraftig och lönsam tillverkningsindustri.
Morgondagens vinnare blir de företag som har en strategi och en kompetens för att hantera aktuella och
framtida kundkrav kring lättvikt. Det kan gälla olika material, design, konstruktion och tillverkning, liksom
en förståelse för hur nya värdekedjor och affärsmodeller kommer att utvecklas, exempelvis när allt fler
produkter övergår till tjänster.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hur mycket hjälp kan ni få?

LIGHTer nod Småland är en ny långsiktig satsning som
skall stödja våra regionala företag inom
teknik- och affärsutveckling med fokus på lättvikt.
Vi kan hjälpa ditt företag med;

Vid ett inledande möte diskuterar vi, helt förutsättningslöst och utan några förpliktelser från er sida, vilka behov
av stöd ni har. Under denna fas är er insats endast er
egen tid. Ni bestämmer sedan själva om och hur ni vill
gå vidare och i så fall inom vilket område. Genom vårt
breda kontaktnät och erfarenheter av utvecklingsarbete
i företag så kan vi i förlängningen ofta även hjälpa till
med extern finansiering av olika aktiviteter, både inom
teknik- och affärsutveckling. Detta kan vi berätta mer
om när vi ses.

•

Analyser av framtida produkt- och
affärsmöjligheter

•

Riggning, finansiering och genomförande av
utvecklingsprojekt

•

Kompetensutveckling inom olika
områden

Kontakta oss!

•

Produktutveckling, testning och
verifiering

•

Förmedling av experthjälp och
examensarbeten

•

Prototypframtagning, testning, verifiering och
certifiering

Vi erbjuder hjälp till industrin för att utveckla lättvikt
som ett verktyg för konkurrens. Kanske har ni redan
nu tankar kring en ny produkt- eller affärsidé, eller
kanske bara vill veta lite mer.
Hör av er!

•

Livscykel- och hållbarhetsanalyser

•

Marknadsanalyser, studieresor och
affärsutveckling

Låter detta intressant så blir nästa steg att vi träffas och
diskuterar möjliga utvecklingsområden med
fokus på lättvikt. På nästa sida finns information kring
hur du kan komma i kontakt med LIGHTer nod
Småland.
Du kan också hitta mer information om vår verksamhet
på www.lighterarena.se.
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