Välkommen att ta kontakt, utnyttja vårt nätverk

För att läsa brevet i din webbläsare, klicka här.

Hemsida | LinkedIn | Avprenumerera

Fin sommar alla medlemmar!
Tack för ert engagemang under en intensiv vår. Vi har som vanligt träffats i olika forum och
nätverk, och delat kunskaper och erfarenheter.
Ju mer vi kommunicerar och lär känna er, desto mer träffsäkert kan vi planera för insatser som
ger stöd för utveckling i era företag. Vi jobbar också för att underlätta kontakter er
medlemsföretag emellan. Ni utgör ett fantastisk industriellt nätverk och möjligheterna till
kunskapsutbyte och samverkan är många. Att delta i våra nätverk är självklart en naturlig väg till
nya kontakter.
Vi är nu i början av semestertider och ett lugnare tempo, men på IUC Syd gör vi ingen riktig
”lockdown”. Du kan alltid testa att ringa oss på 0733-44 80 80 eller söka en enskild medarbetare
via vår hemsida under Kontakta oss.
Har du ännu inte varit inne på vår nya hemsida, så klicka gärna upp den. Vi fortsätter att fylla på
med information. Kan du tänka dig att förmedla några korta intryck från sidan, till exempel: Hittar
du information du är intresserad av? Är menyerna begripliga? Något som du direkt kan säga är
bra respektive mindre bra? Ja, då är det en stor hjälp om du kan meddela oss dina kommentarer
till ingela.bogren@iucsyd.se. Tack på förhand!

Innan du går på semester – markera några av alla våra höstaktiviteter i din
kalender:
• Industrifika den 2 september – temat för årets femte Industrifika är ”Affärsmodellen – ett
praktiskt och begripligt förändringsverktyg för att utveckla företaget.”
• Teknikworkshop 7 september – Tema: Automationsanlys för flexibel kortserieproduktion –
Projekt LoHi Swedprod.
• Teknikworkshop 21 oktober – Tema: Digital Teknikworkshop, Projekt Karakuri IoT.
• Techday 12 november - Techday är en årlig träffpunkt för industri- och teknikföretag som vill
ligga i framkant, följa forskning, lyfta blicken och diskutera industrins utmaningar och möjligheter.
Vi återkommed med mer information men boka in den 12 november, och se på film från tidigare
Techday.

Och missa inte möjligheten att få stöd i våra projekt – här är några tips:
• CoSkill ger ditt företag kostnadsfri kompetensutveckling för ledning och medarbetare. Vi tar
löpande in nya företag så missa inte denna möjlighet. CoSkill finansieras av Europeiska
socialfonden, Region Skåne och Region Blekinge. Läs mer här!
• SPIRA Skåne ger stöd i arbetet att ställa om och tänka nytt, som en följd av Covid-19.
Projektet riktar sig till företag och till morgondagens entreprenörer i Skåne. Läs mer och
välkommen att höra av dig för mer information och anmälan! Huvudfinansiärer för SPIRA Skåne är
Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne.
Se alla våra projekt här

En riktigt fin sommar önskar vi på IUC Syd!
Joakim Enquist, vd IUC Syd, joakim.enquist@iucsyd.se, 0732-34 51 58
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