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Vill du utveckla långsiktiga strategiska
samarbeten inom life science-sektorn?
Ta plats som Strategic Partner i branschens hårdast arbetande nätverk.

Är du intresserad av att fördjupa och expandera din
verksamhet? Vill du bidra till att skapa förutsättningar
för ökad tillväxt i en av Europas snabbast växande
life science-regioner?
Uppsala BIO verkar i skärningspunkten mellan olika aktörer inom life sciencesektorn. Vi skapar effektiva kontaktytor, fångar upp trender och behov, och
matchar dessa med nya lösningar.
Som Strategic Partner till Uppsala BIO har du en viktig uppgift. Just du
kan göra skillnad. Med vår branschkunskap och vårt kontaktnät, kombinerat
med din kompetens och din målsättning, väljer vi tillsammans ut passande
samarbetsprojekt där din insats kan bli som mest produktiv för alla.
Genom Uppsala BIO tar du plats i regionens största arbetande nätverk
inom life science. Du får inte bara stora möjligheter att knyta nya värdefulla
kontakter, du har även möjlighet att påverka utvecklingen för att regionen ska
bli en av de bästa i världen för life science-företag!
Har du råd att inte vara med?
We make life science more competitive. Everyday.
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Bli Strategic Partner!
Vem kan bli Strategic Partner?
• Företag och organisationer som är verksamma inom life science, och som vill samverka
för att bidra till tillväxt i branschen.
Vad ingår?
• Som Strategic Partner får ditt bolag minst ett årligt möte med Uppsala BIO för att fånga upp
aktuella och viktiga frågor. Dels för ditt eget företags verksamhet, dels för utvecklingen av
regionen. Tillsammans planerar vi de olika insatser som ska genomföras. Hur dessa insatser
utformas och genomförs skiljer sig från fall till fall. Uppsala BIO följer sedan upp resultatet i
samarbete med respektive partner.

• Strategic Partner-företaget syns med logotyp och kort beskrivning på Uppsala BIOs webbplats.
• Strategic Partner-företaget har dessutom möjlighet att delta med bemannad rollup på nätverks
event anordnade av Uppsala BIO.
• Som Strategic Partner finns också möjligheten att stå som värd för till exempel en BIO-PUB
eller andra Uppsala BIO-event.
Vad kostar det?
• Strategic Partner-avtalet består av en del avgift och en del in-kind, och tecknas i samband
med betalning av årsavgift. Avgiften och innehåll förhandlas från fall till fall. Särskilda villkor
enligt separat avtal Strategic Partner och bilaga.
Intresserad?
• Kontakta Uppsala BIO för intresseanmälan. Avtalsmall och särskild avtalsbilaga tillhandahålls då.
Övriga önskemål om samarbete hanteras från fall till fall, beroende på innehåll. För aktuellt
erbjudande, se www.uppsalabio.com.

Vad är life science?
Utgångspunkten för life science, eller livsvetenskap, är
livet. Området består av flera vetenskaper som till exempel
biologi, matematik, kemi, medicin och teknik.
När man pratar om life science-sektorn, brukar man
mena företag och organisationer som utvecklar nya
medicinska innovationer som förebygger, diagnosticerar,

påverkar och följer upp tillstånd hos människor, djur,
växter och miljö.
Sektorn är bred och omfattar bland annat bioteknik,
läkemedel, medicinteknik, cleantech, miljöanalys, material
vetenskap, materialteknik, it-hårdvara- och mjukvara, men
också juridik, företagsutveckling och marknadsföring.

Uppsala BIO samverkar med näringslivet, akademin, den offentliga sektorn och civilsamhället med målet att
främja hållbar tillväxt inom life science-sektorn. Arbetet har fokus på ett antal insatsområden som klusterutveckling,
etableringar, finansiering, nätverk och mötesplatser, samt internationell marknadsföring.
STUNS är en stiftelse vars uppgift är att stimulera tillväxt och utveckling av närings- och samhällsliv i Uppsala.
Stiftare är Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala kommun,
Region Uppsala och Handelskammaren. Uppsala BIO är STUNS enhet för life science.

Uppsala BIO. Uppsala Science Park, 752 37 Uppsala, Sweden
Besök: Innovation HUB, Dag Hammarskjölds väg 38, Uppsala Science Park
070-230 91 50 www.uppsalabio.com

