
Hyr ett kontor, en hel våning eller bygg nytt. De välutformade 
konferensutrymmena delar vi på. Medeonområdet erbjuder alla 
möjligheter.

Bästa läget i greater Copenhagen

KONTOR & KONFERENS 
Hyr in dig.



The science park for the life sciences & health

BÄSTA LÄGET I GREATER COPENHAGEN. Medeon är en till-
växtmiljö i världsklass med närhet till framstående resurser i 
Malmö, Köpenhamn och Lund. Med placering mitt i Medicon 
Valley, centrum för en stor del av Skandinaviens samlade life 
science-industri, ger Medeon ett idealiskt utgångsläge för 
forskningsutbyte, affärskontakter och rekrytering.

Har du en egen, oprövad affärsidé inom medicin och hälsa kan Medeon 
inkubator vara en möjlighet. Här får utvalda entreprenörer möjlighet att 
utveckla sina affärsidéer i en småskalig, stimulerande miljö med anpassade 
lokaler. Läs mer om inkubatorn på www.medeon.se

Forskningsparken Medeon har en småskalig karaktär men erbjuder 
många olika kontorsalternativ. Här trivs både fåmansbolag och 
större företag. För normalstora lokaler gäller kallhyra. I de mindre 
kontorsalternativen ingår: omöblerat kontor, värme/el, bredband och 
städning av gemensamma ytor.

Medeonföretaget Galenica har sedan starten 1999 årligen växt 
med 10-15 procent – hela tiden under samma tak. Företagets 
behov av funktionella lokaler såsom laboratorier och småskalig 
tillverkning har skräddarsytts inom Medeonområdet. Idag har före-
taget 45 medarbetare.

Kontakta Medeon AB för mer information om kontorsalternativ, 
etableringsmöjligheter och priser.

Medeon inkubator

Service för alla Frågor?

Litet men stort

Hyr eller bygg nytt

Alla företag på Medeon har 
tillgång till forskningsparkens 
restaurang, reception och kon-
ferenslokaler. Ett bra sätt att 
möta kunder och medarbetare.

Kontakta Medeon AB

ulf.g.andersson@medeon.se
el +46 721 827 583

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

www.medeon.se 

Medeon AB
Medeon Science Park & Incubator

SE – 205 12 Malmö, Sweden
T 040 – 32 10 00

Besöksadress:
P A Hanssons väg 41

214 32 Malmö

in the middle of the city

The science park for the life sciences & health


