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Medeon Science Park & Incubator är en innovationsmiljö för nya 
och etablerade företag inom läkemedelsutveckling, medicintek-
nik, bioteknik och hälsovård. Vi finns mitt i Malmö och i hjärtat av 
regionen Greater Copenhagen – ett av Europas starkaste kluster 
inom life science. Med Medeons centrala läge har du gångavstånd 
till Malmö universitet, Clinical Researh Centre, Lunds universitets 
Diabetescentrum och Skånes universitetssjukhus.

Vår miljö är anpassad till företagens behov och den lever och växer med 
sina invånare. Som företagare får du all service du behöver och även möjlig-
het att påverka dina lokaler och skräddarsy dem för din verksamhet. Medeon 
växer stadigt och drar ständigt till sig nya företag. Här finns en hel bransch på 
samma adress.
 Medeon lever nära och tillsammans med forskarvärlden och kan erbjuda 
omfattande nätverk inom life science.

Medeon är anpassad 
till företagens behov 
och miljön lever och 
växer med sina invånare. 
Som företagare får du 
all service du behöver, 
skräddarsydd för din 
verksamhet. 

Fokus ger resultatEn innovationsmiljö för nya och etablerade företag

Tillväxtmiljö inom Life Science

Service för växande företag Medeon är framtiden 



Vår inkubator är utformad som tillväxtmiljö för nystartade företag. Här 
fokuserar vi på att ge varje enskild affärsidé bästa möjliga stöd. Du får 
tillgång till branschspecifik coachning, affärsrådgivning, utbildning, nät-
verksaktiviteter, workshops och andra tjänster. Vi är lyhörda för de behov 
som finns och anpassar utbudet för att ge bästa möjliga stöd till varje 
affärsidé. 

Som företagare på Medeon eller om du finns inom life science branschen i 
Greater Copenhagen regionen, har du tillgång till flera av Medeons nätverk.  
”Medeons Life Science nätverk” är ett kostnadsfritt nätverk som har över 600 
medlemmar och som syftar till att främja utbytet mellan forskare, personal på 
sjukhus och företagare inom branschen. 
 Vi anordnar träffar flertalet gånger per år, där du kan lyssna på inspirerande 
talare och knyta nya kontakter under trevliga mingelformer. Som Medeon- 
företag får du även tillgång till vårt VD-nätverk, M-Day, M-Lunch och flera 
andra specifika nätverk som sträcker sig både nationellt och internationellt. 
Genom våra nätverksaktiviteter bidrar vi till att ”öppna dörrar” och skapa band 
inom life science-branschen. 

Flera gånger om året har Medeon nätverksträffar med inspirerande talare, 
specifika frågeställningar och mingel.

Fokus ger resultat i inkubatorn

Här tar du plats i ett life-science nätverk

Hyr ett rum, ett helt våningsplan eller bygg nytt. Framtidens medicin och hälsa.
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Medeon bygger ett ekosystem inom diabetes 

• Diabetes Samverkan Sverige – projektledning 

• Världsdiabetesdagen – arrangör

• Diabetescenter – initierad process, samverkan vård, akademi och näringsliv

• LUDC Lunds universitets Diabetescentrum – nära samarbetspartner

• Diabetes Focus Team – stöd till SME:s 

• Medeonstipendiet – fokus diabetes, delas ut årligen 

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 M
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Framtiden? Jag vill fortsätta 
utvecklas på Medeon, läget 

är suveränt! När vi har behov 
av flyg tar det ca 20 minuter 
till Kastrup från Medeon och 

detsamma om du väljer tåg från 
Triangelns tågstation.

Mitt i Greater Copenhagen, 
finns expertisen, entrepre-

nörsandan och god tillgång 
på högutbildad arbetskraft. 
Det är positivt att känna en 

tillhörighet med andra life 
science företag och en stor 

fördel med närheten till sjuk-
huset och universitetet som 

vi samverkar med.


