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Mässan för dig som arbetar i eller med ett laboratorium eller har
behov av laboratorieutrustning- eller tjänster

Stockholm, Kistamässan, 23 – 24 september 2015
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100% fokus på Lab
Ta del av innovativa nyheter, morgondagens forskningstrender, ny banbrytande teknik,
samt effektiva, moderna och lönsamma lösningar för laboratorier!
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Forskning om 3D-print på molekylär nivå
Visste du att det är stor chans att vi kommer att kunna skriva ut
medicin inom en nära framtid? Forskningen kring 3D-print
är inte bara komplex och imponerande, det kan också bidra till
arbetet med att motverka förfalskningar av medicin, vilket inte minst
är viktigt för tredje världens utveckling. Under detta seminarie
kommer Professor Lee Cronin att berätta om sin forskning om
3D-print på molekylär nivå, garanterat något som kommer att
fånga ert intresse! Seminariet kommer att hållas på engelska.

Prof. Lee Cronin FRSE, FRSC, University of Glasgow
På mässan håller du dig à jour med vad som händer i branschen och
viktigast av allt, upptäcka de senaste och mest innovativa produkterna och
tjänsterna inom: LABORATORIEUTRUSTNING • ANALYSUTRUSTNING
BIOTEKNIK & BIOVETENSKAPER • RENRUMSTEKNIK • MATERIAL & YTOR

Globala möjligheter
med framtidens teknik
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Hur kan din industrisektordra fördel
av MAX IV-laboratoriets mångsidiga
synkrotronljuskällor?

Claudia Olsson har kallats
Teknologstjärna i pressen och utnämnts
till Årets Ledare i Sverige. Första
svenska deltagaren och rådgivaren
till framtidsuniversitetet Singularity
på NASA Ames i Silicon Valley

Hjärnan bakom Maxlab, professor Mikael
Eriksson berättar om Max-labs tillkomst,
framtid, vad de gör och hur kan du dra
fördel av deras forskning?
Välkommen till en intressant
inblick i MAX IV-laboratoriet!

NÄTVERKANDE • AKTIVITETER • BRANSCHFEST • PRODUKTNYHETER • UTSTÄLLARE • SEMINARIER

Inspiration & motivation:
Thomas
Ravelli
fd. landslagsmålvakt för
Sverige.
- Att befinna
sig i komfortzonen.

Hur man utmanar det
”omöjliga” och istället ser
möjligheterna - Aron Anderson.

Aron har bland annat varit med på fyra
Paralympics i tre olika sporter, han har
åkt Vasaloppet sittandes, cyklat armcykel
till Paris och som första person någonsin i
rullstol bestigit Kebnekaise.
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Aktiviteter på mässan:
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Best Deal

Halvdagsseminarie

Ta del av utställarnas unika Best Deal erbjudanden
på mässan! Best Deal är utställarnas egna
specifika erbjudanden som endast gäller på
mässan. Det kan vara en rabatt, ett
paketerbjudande eller ett specialerbjudande.

Halvdagsseminarium kring ämnet säkerhet
på laboratorium torsdagen den 24, Arrangeras av
IKEM. Föranmälan krävs, för mer
information och anmälan gå
in på: easyfairs.com/lab

Branschfest!
Vill ni uppleva en fest utöver
det vanliga? Årets branschfest
arrangeras på vackra
Fjäderholmarna i samarbete
med Fjäderholmarnas krog
och Mackmyra
23 september kl. 17.30 – 22.30
För program och anmälan besök:
www.easyfairs.com/Produktion

Fyra mässor ett entrékort

Produktionsmässan 2015 och ProcessInnovations
2015 arrangeras parallellt med LabInnovations 2015
och Logistik 2015. Skriv ut kostnadsfria entrékort till dig
och dina kollegor på www.easyfairs.com/Produktion

Officiella mediapartners:

DATUM & TID
Onsdag 23 september 2015 9.00 – 17.00
Torsdag 24 september 2015 9.00 – 16.00

PLATS
Kistamässan, Stockholm
För vägbeskrivning, besök
www.easyfairs.com/Produktion
Samarbetspartner:

Häng med i snacket på
sociala medier: #produprocess
@produprocess
@produprocess

ARRANGÖR

Easyfairs Scandinavia AB
+46 (0) 31 89 41 00
scandinavia@easyfairs.com
Mässan är en ren fackmässa och endast öppen
för representanter från näringsliv och offentlig
sektor. Åldersgräns 18 år. Legitimation kan
krävas tillsammans med visitkort i entrén.
Vi kan tyvärr inte ta emot studerande.

