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Ansökan om medlemskap i Techtanks industrikluster 
Techtank är ett industrikluster och en regional utvecklingsaktör i Blekinge med uppdrag att stärka 
industrins tillväxt och konkurrenskraft. Vår verksamhet riktar sig till industri- och teknikföretag samt 
industrinära tjänsteföretag, såväl små och medelstora som stora företag*. 

Genom att vara med i Techtanks industrikluster kan ditt företag dra nytta av många olika projekt, insatser och aktiviteter 
speciellt framtagna med medlemsföretagens behov i åtanke, och riktade till såväl företagsledning som anställda på 
företagen. Förutom att utveckla ditt företag bidrar du genom medlemskapet också till utvecklingen av industrin i regionen. 
Ju fler företag som deltar i Techtank, desto starkare och effektivare blir insatserna som stärker industrins konkurrenskraft. 

Ett medlemskap i Techtanks industrikluster innebär bl a: 

• Prioriterat deltagande i projekt
• Kontaktnät
• Kompetensutveckling
• Kompetensförsörjning
• Nätverk
• Mötesplatser

• Behovsanalys
• Expertis, coachning & resurser
• Stöd i finansieringsfrågor
• Påverkan
• Omvärldsanalys
• Marknadsföring

Läs mer på Techtanks webb om vad ovan nämnda punkter innebär: www.techtank.se/bli-medlem 

* För medlemskap i Techtanks industrikluster krävs att företaget som ansöker är ett industri- och teknikföretag eller industrinära tjänsteföretag som på något 
sätt främjar industrins utveckling i Blekinge, till exempel som arbetsgivare, kund, leverantör, tillför spetskompetens, ett utökat nätverk etc. 

Serviceavgift 
• För att vara med i Techtanks industrikluster utgår en serviceavgift (som är avdragsgill) på 500 kr exkl. moms per

anställd och år.
Obs! Minsta nivå på serviceavgiften är 2 000 kr exklusive moms per år. Maximal nivå på serviceavgiften är 40 000
kr exklusive moms per år. Ex. ett företag med 1-4 anställda betalar 2 000 kr/år, 30 anställda betalar 15 000 kr/år,
80 eller fler anställda betalar 40 000 kr/år.

• Avgiften faktureras halvårsvis i förskott.
• Utträde kan begäras ur Techtank, men erlagd avgift återbetalas ej.

Vi har tagit del av ovanstående och ansöker härmed om medlemskap i Techtanks industrikluster.  
Vi samtycker samtidigt till att Techtank använder angivna uppgifter för kontakt och utskick av information från 
Techtank AB (svb) i enlighet med integritetspolicyn. 

Nedan beskriver vi kort varför vårt företag vill bli medlem i Techtanks industrikluster samt vad vi ser att vi som 
företag kan bidra med i klustret: 

Obs! Fler uppgifter att fylla i på nästa sida. Up
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http://www.techtank.se/bli-medlem
https://techtank.se/integritetspolicy/
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Företag:  ______________________________________________________________ 
Organisationsnummer: ______________________________________________________________ 
Antal anställda:  ______________________________________________________________ 
Hemsida:  ______________________________________________________________ 
Kontaktperson:   ______________________________________________________________ 
Telefon: ______________________________________________________________ 
E-post: ______________________________________________________________ 
Postadress: ______________________________________________________________ 
Besöksadress (om annan): ______________________________________________________________ 
Faktureringsadress (om annan): ______________________________________________________________ 
 

Referensnummer faktura: ______________________________________________________________ 
Inköpsordernummer: ______________________________________________________________ 

Datum: ______________________________________________________________ 
Underskrift av firmatecknare: ______________________________________________________________ 
Namnförtydligande:  ______________________________________________________________ 

Deltagande i Techtank beviljas av Techtanks styrelse. 

Ansökan skickas till: 
Techtank AB (svb) 
Vällaregatan 30 
293 38 Olofström  

alt. skickas per e-post: info@techtank.se. 
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