
Få möjligheten att diskutera nya affärsmöjligheter och botanisera i marin spetskunskap 
med några av landets mest framstående marina forskare under en inspirerande 
heldag!

Marin företagsmässa

www.stromstad.se/marin

Succén från förra året fortsätter den 26 oktober. För 
andra året bjuder Tjärnö marina laboratorium vid 
Göteborgs Universitet in dig som företagare eller 
entreprenör till företagsmässa! 

Temainriktningar är miljöteknik för ett renare 
hav, hållbar turism och den nya maten från havet 
– “Scary Seafood”! På programmet finner du 
bland annat rederiet Color Line som berättar om 
hållbar sjöfart och miljöteknikbolaget Vilokan AB i 
Strömstad som verkar på den internationella arenan. 
Turistrådet i Västsverige ger en inblick i trender inom 
måltidsturism och du får veta mer om Kosterhavets 
nationalpark samt innovationsarenan för marin 
turism. På eftermiddagen är det utställning och 

När:
Tid:
Var:
Info:

Fredag 26 oktober
09:00 - 16:00
Tjärnö Marina Forskningsstation
Anmäl er till www.stromstad.se/marin 
senast den 17 oktober

Välkomna!

rundvandring där du får vara kreativ tillsammans med 
forskare och andra företagare. Dagen avslutas med 
marint mingel och provsmakningar.
Vi bjuder på lunch.

Vid frågor kontakta Susanne Lindegarth
031-786 96 78 eller susanne.lindegarth@marine.gu.se
Välkomna!

Då antalet platser är begränsat till 75 st, så är det först till kvarn som 
gäller. Företag har förtur. Vid uteblivet deltagande, faktureras 500 kr.

26 oktober

http://www.stromstad.se/marin


www.stromstad.se/marin

Kl 8:00 Utställare kan komma
Hörsalsfoajén

Kl 9:00
KAFFE OCH SMÖRGÅS
Hörsalsfoajén

Kl 9:30
Välkommen och introduktion till dagen
Hörsalen

Kl 9:40 
Presentation av Tjärnös forskningsinriktningar, 
infrastruktur, infoverksamhet och samverkansprojekt. 
Kerstin Johannesson, Tjärnö marina laboratorium

Kl 10:00
Verdens største hybridskip til Strømstad 
Helge Otto Mathisen, Colorline A/S 

Kl 10:20
Miljöteknik för ett renare hav, för ekonomin och 
framtiden
Lars Rosell, Vilokan AB

Kl 10:40
Marint gränsforum Skagerrak 
Svinesundskommiten

Kl 10:50
Innovationsarena inom maritim turism 
Eva Maria Jernsand, Centrum för turism (GU)

Kl 11:00 
KAFFE

Kl 11:30
Trendspaning  - vad vill en modern och medveten 
konsument ha när det gäller mat och upplevelser?
Jill Axelsson Pabst, Turistrådet Västsverige

Program företagsmässa Tjärnö 26/10:

Kl 11:50
Företagsamhet i Kosterhavets Nationalpark, idag och i 
morgon 
Anders Tysklind, Länsstyrelsen Västra Götaland

Kl 12:00
Sex korta företagspresentationer

Kl 12:30
LUNCH

Kl 13:30
Rundvandring till stationer:

Station 1. 
Mingla bland utställare och forskare. 

Station 2. 
Undervattensdokumentation och möjligheter med 
miljöteknik

Station 3. 
”Scary seafood” – outdoor cooking 

Station 4. 
”Infotainment” – havsupplevelser med storytelling 

Station 5. 
”Tänk som en forskare”

Kl 15:30
Uppsamling utanför hörsalen, fortsatt mingel bland 
utställare med ostron och bubbel

Kl 16:00
Avslut 


