
Slutevent - projekt Sports Tech Innovation Initiative
INBJUDAN 

Tre år har gått sen starten av projektet Sports Tech Innovation Initiative 2016 och nu är det dags att summera och 
visa upp resultaten.  Vilka nya erfarenheter har företagspartners fått med sig och vilka nya produkter har 
utvecklats? Vad är den senaste forskningen?  Allt detta kan du se och höra mer om den 7 maj! 

Det bjuds på företagspitchar och expertpaneler med allt från membran i funktionsplagg, biobaserad plast till fall-
skyddstester och sulor. Få en inblick i hur företagen jobbar med produktutveckling för att fortsatt vara framgångs-
rika på marknaden och på vilket sätt test- och labbmiljön vid Sports Tech Research Centre bidrar.  Vill du få koll på 
vilka möjligheter som finns för branschanpassad testning? Ta chansen och upptäck den unika labbmiljön.

FÖR VEM? För alla
NÄR & VAR? 7 maj, 2019, sal F234 (ingång via hus G), Campus Östersund

PROGRAM
08.15 Registrering, mingel, expo av företagens produkter
08.30 Välkommen

Tema  Branschanpassad testning - fokus funktionalitet
08.45 5 min pitchar - med bl.a. företagen Hilleberg, Gneis, Klättermusen och Jethwear. Fika. 
10.00 Inomhus det nya ute, från dugg till monsun/ Funktionsplagg funkar - men inte alltid, med forskarna Andreas  
 Andersson & Andrey Koptyug
10.20 Fråga experterna, panel med företagspartners och forskare

Tema Additiv tillverkning & biobaserade material
10.50 5 min pitchar - med bl.a. företagen Spektrum, Swedish Engineering och Aktiv ortopedteknik.
11.40 Tillämpad 3D-printing – möjligheter och begränsningar, från studs i löpskor till 3D-print i metall med  
 forskarna David Sundström & Lars-Erik Rännar
12.00 Fråga experterna, panel med företagspartners och forskare
12.30 Mingellunch

Tema Forskning och labbmiljö  
13.20 Inte besökt labben än? Upptäck test- och labbmiljön tillsammans med våra forskare och ingenjörer.
14.30 Slut för dagen 

Anmälan till slutevent senast 30/4. Eventet är kostnadsfritt, fika och lunch ingår. Begränsat antal platser. 

KONTAKT Anna B-Åkerblom, kommunikatör, anna.backman-akerblom@miun.se, 010-142 85 90.

VÄLKOMMEN! 

7 maj 

2019

http://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/sportstech/anmalan/anmalan-till-slutevent-for-projekt-sports-tech-innovation-initiative-7-maj/
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