
Tjärnö marina forskningsstation bjuder in ert företag till en inspirerande heldag.
Vill du attrahera nya besökare, hitta nya koncept eller skapa produkter med 
utgångspunkt i marin forskning? Då ska du inte missa den marina företagsmässan på 
Tjärnö.

Marin företagsmässa

www.stromstad.se

Ni kommer få möjlighet att diskutera nya 
affärsmöjligheter och botanisera i marin spetskunskap 
med några av landets mest framstående forskare. 
Oavsett vad du arbetar med så kommer det bli en 
intressant dag. 

Det kommer finnas utställare och företagare som 
berättar om marina möjligheter. Tjärnö Marina 
Forskningsstation visar upp nya intressanta och 
pedagogiska aktiviteter. På plats finns även personal 
från EU:s landsbygdsfond, Leader Bohuskust och 
gränsbygd som berättar om möjligheten att söka 
projektmedel.

När:
Tid:
Var:
Info:

Fredag 27 oktober
09:00 - 16:00
Tjärnö Marina Forskningsstation
Anmäl er till www.stromstad.se/marin 
senast den 18 oktober

Välkomna!

Vi bjuder på lunch och du kommer få provsmaka 
nytänkande maträtter komponerade av kocken 
Mikael Öster. 

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

http://www.stromstad.se/marin


www.stromstad.se

Kl 8.00
Utställare kan komma och sätta upp material
Hörsalsfoajén

Kl 8.30
Kaffe och smörgås
Hörsalsfoajén

Kl 9.00
Välkommen och introduktion till dagen

Kl 9.20 
Presentation av Tjärnös forskningsinriktningar
infrastruktur och övriga resurser   
Henrik Pavia

Kl 9.55
Tjärnös utåtriktade verksamhet till skolor och 
allmänhet
Martin Larsvik och Christin Appelqvist

Kl 10.10
Företaget ITech presenterar
Dan Isaksson

Kl 10.20
Företaget KosterAlg presenterar
Elisabeth Brock

Kl 10.30 
Bensträckare med frukt

Kl 10.50
Snabbpresentationer från lokala företag 
Hörsalen

Kl 11.20
Företagspresentation

Agenda för träffen:

Kl 11.30
Kosterhavets nationalpark och Tjärnös roll
Anders Tysklind

Kl 11.40
Maritim utveckling i Bohuslän
Renée Daun

Kl 11.50
Introduktion till lunchen: Den nya maten från 
havet –”Scary Seafood”
Susanne Lindegarth och Mikael Öster

Kl 12.00
LUNCH 

Kl 13.30
Gruppindelning och rundvandring till fyra 
stationer

Utställning, möjlighet att träffa forskare i 
anslutning till utställningen
Station 1. Mingla bland utställare och 
forskare   
Station 2.  ”Oceanografi-marinbiologi och 
karamellfärg”  
Station 3. ”Scary seafood” – spännande ätliga 
organismer 
Station 4. ”Tänk som en forskare” 

Kl 15.15
Uppsamling i hörsalen

Kl 15.30 
Fortsatt mingel bland utställare

Kl 16.00
Avslut 


