
Medeons nätverk främjar utbytet mellan forskare, vårdan-
ställda och företagare inom Life Science. Våra populära 
nätverksträffar skapar många värdefulla forsknings- och 
affärsförbindelser och är kostnadsfritt.

Nätverk över gränserna

KOMPETENSNÄTVERK
Knyt kontakter.



The science park for the life sciences & health

SEXHUNDRA NYA MÖJLIGHETER. Medeons nätverk främjar 
utbytet mellan forskare, vårdanställda och företagare inom 
life science. Våra populära nätverksträffar skapar många 
värdefulla forsknings- och affärsförbindelser och är kost-
nadsfria. Medeon skall vara navet inom life science i Malmö 
för nya life science kontakter.

Genom Medeons Life Science nätverk möts vi för att lyssna på intressant 
föreläsare och företagsledare. Några exempel på teman som varit: – Att 
leva med diabetes, – Friskt, sjukt, hälsa & mat, – ESS Scandinavia, Neutroner 
för Life Science, – Håll balansen & var rädd om livet. Med nätverksaktiviteter 
bidrar forskningsparken till att öppna dörrar och knyta kontakter mellan 
företagen i parken och universiteten.

Medeon har sedan länge väl utvecklade kontakter  och nätverk med 
Skånes universitetssjukhus, CRC Clinical Research Centre och medicinska 
fakulteten vid Lunds universitet, LUDC Lunds universitets diabetscentrum. 
Genom nätverksaktiviteter bidrar forskningsparken till att öppna dörrar 
och knyta kontakter mellan företagen i parken och universitetet.

För att bli medlem i Medeons Life Science nätverk krävs att ditt företag 
är verksamt inom life sience-området. Anställda på Malmö universitet, 
Lunds universitet samt Skånes universitetssjukhus är också välkomna. 
Du måste ha ett aktivt intresse för utvecklingsfrågorna inom forskning 
och näringsliv. Genom Medeons Life Science nätverk möts vi ett antal 
gånger per år för att lyssna på intressanta föreläsare och företagsledare. 
Medlemskapet är kostnadsfritt.

Nätverksaktiviteter

Dörröppnare och förmedlare

Vem får bli medlem?

Bli medlem, du hittar 
formuläret här:
http://medeon.se/
VÅRATJÄNSTER/
ANMÄLANNÄTVERK

www.medeon.se 

Medeon AB
Medeon Science Park & Incubator

SE – 205 12 Malmö, Sweden
T 040 – 32 10 00

Besöksadress:
P A Hanssons väg 41

214 32 Malmö

Frågor?
Kontakta Medeon AB

catrine.pauckstadt@medeon.se
Tel +46 703 052 565


