
Vår inkubator har 100 procent fokus på nystartade företag 
inom life science. En perfekt tillväxtmiljö med tillgång till 
branschspecifik coachning, affärsrådgivning, utbildning och 
andra tjänster.

Välkommen i gänget, här vågar vi sikta högre

MEDEONS INKUBATOR
Starta företag.



The science park for the life sciences & health

HÄR VÅGAR VI SIKTA HÖGRE. Vår inkubator har 100 
procent fokus på nystartade företag inom life science. En 
perfekt tillväxtmiljö med tillgång till branschspecifik coach-
ning, affärsrådgivning, utbildning och andra tjänster.

Varje enskild affärsidé ges bästa möjliga stöd i form av workshops, föreläs-
ningar, rådgivning och coachning. Vi är lyhörda för de behov som finns och 
anpassar vårt utbud för att ge din affärsidé bästa möjliga tillväxt potential.
Väl på plats i Medeons inkubator är möjligheterna många. Du får tillgång till 
flera tjänster speciellt utformade för nystartade företag inom life science, t ex: 

• Coachning och branschspecifik affärsrådgivning

 • Utbildningspaket: Ekonomi, juridik, marknadsföring och försäljning, IP-frå-
gor, ledarskapsutveckling. Dessutom finns specifika utbildningar anpassade 
för life science-bolag.

 • Nätverksaktiviteter: Frukostmöten, medlemsskap i Medeons Life Science 
nätverk, inbjudan till Medeons vår- och höstaktiviteter samt tillgång till att-
raktiva leverantörsavtal för Medeonföretag.

 • Tillgång till riskkapitalnätverk

 • Effektiva kontorslokaler: Färdigmöblerade rum, städservice, fördelaktig 
hyra, konferensrum, gemensam möteslokal med fikamöjligheter, kopiator, 
bredband, samt reception med telefonservice och posthantering.

Medeons filosofi är att varje tillväxtbransh har sina speciella behov. Och 
att det krävs en speciell sorts människor, lokaler och tjänster för att tillgo-
dose dessa. Medeon är forskningsparken för oss inom life science. Hit flyt-
tar företag verksamma inom bl a medicinteknik, bioteknik, läkemedel och 
hälsovård – alla med siktet inställt på tillväxt.  Tillsammans skapar vi en 
miljö som är ovanligt fokuserad, kreativ och rik på medicinsk kompetens.

Har du en affärsidé inom medicinteknik, bioteknik, läkemedel eller hälsa 
lyssnar vi gärna oavsett om du forskar, arbetar inom vården eller studerar. 
Tillsammans gör vi en bedömning om Medeon är rätt plats för din idé. 
Grundkravet är en idé med växtkraft.   

Förutom inkubatorbolagen finns ett antal projekt i förinkubatorn.

Väx dig stark i vår inkubator

Frågor?

Välkommen i gänget

Vem får plats i inkubatorn?

Kontakta Medeon AB

carina.christensson@medeon.se
Tel +46 733 841 221

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

www.medeon.se 
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