Matchmaking
Utöka ditt kontaktnät, möt likasinnade,
utveckla nya idéer och hitta
intressanta affärer och projekt!
Datum: 19 och 20 september 2012
Plats: Chalmers Konferens & Restauranger, Huvudentrén, Chalmers
platsen 1, 412 58 Göteborg
Vad är ”matchmaking”?
Matchmaking är förbokade möten där aktörer får möjlighet att träffas. För dig som
söker samarbetspartners eller bara vill veta mer om andra aktörer är matchmaking
mellan företag, forskare och innovatörer ett kostnads- och tidseffektivt sätt att gå
tillväga. Att delta kan vara ett bra första steg för att komma ut på nya marknader eller
att hitta partners för framtida samarbeten, affärer eller teknik- och
innovationsutveckling.

När?
EU projektet EcoClup erbjuder dig en matchmaking i samband med luncherna under
”Avfall i nytt fokus”.

Hur går det till?
En matchmaking är ett snabbt och enkelt sätt för att träffa potentiella samarbetspartners. Vid en matchmaking möts människor under organiserade former i ett
effektivt tempo. 15 minuter är vanligtvis tillräckligt för att initiera ett samarbete!

Fyra enkla steg från anmälning till möte:
1. Online-registrering
Du registrera dig genom att ange ditt intresse i samband med att du anmäler dig till
Avfall i Nytt fokus. Deadline 20 augusti för anmälan.
2. Beskrivning av din organisation
Efter din intresseanmälan kommer du kontaktas av oss för att ge kompletterande
information om din organisations profil. I profilen kan man exempelvis ange vilken typ
av teknik/produkt/kompetens man erbjuder, vilken typ av samarbete man söker efter
och vilka idéer man skulle vilja diskutera med potentiella samarbetspartners.
3. Bokning av möten
Du kommer få möjligheten att välja upp till fyra möten ur en lista med profiler som
skickas till dig i god tid innan matchmakingen. Det finns möjlighet för två möten à 15
minuter båda dagar. Det är först till kvarn principen som gäller. Några dagar innan
evenemanget kommer du att få ditt personliga mötesschema med information om tid,
plats och vem du ska träffa.
4. Vid evenemanget
Vid registreringen får du en uppdaterad version av ditt mötesschema. Vi kommer att
leda matchmakingen på plats samt att vi kommer att finnas tillhands för frågor och
annat.

För mer information välkommen att kontakta Anna Sager (anna.sager@sp.se)

