151214- gln. Mässor – ett urval av de mest intressanta för Biotech Umeå 2016 och framåt
Datum

Titel

Tema

Kommentar

11-13 januari
San Fransisco

8th Biotech Showcase
http://www.ebdgroup.com/bts/index.php

Investment
Network

Ca 2000 deltagare

25-28 januari
Dubai

Arab Health
http://www.arabhealthonline.com

MedTech
mm

4 februari
Stockholm

Biotech Umeå Investment Day

Investment
Network

BTU - eget arrangemang

10 februari
Zürich

10th Swiss-Scandinavian Bio-business Seminar
https://www.b2match.eu/ssbbs2016

Investment
Network

Relativt litet arr. men med relevanta deltagare med
intresse för att investera i nordiska bolag.

11 mars
New York

Future leaders in the Biotech Industry
http://www.biocentury.com/conferences/futureleaders/dat
es

Investment
Network

Future Leaders connect leading portfolio managers,
bankers and analysts with investor-validated,
milestone-rich private and public companies in key
therapeutic areas, offering new investment and
partnering opportunities.

15-16 mars
Zürich

9th Annual ELSCEO Forum & Exhibition

Investment

http://www.sachsforum.com/9th-annual-european-lifescience-ceo-forum--exhibition-15th-16th-march-2016-hiltonzurich-airport-hotel.html
4-6 april
Stockholm

Bio-Europe Spring 2016
http://www.ebdgroup.com/bes/program/index.php

5-7 april
Göteborg

Vitalis e-hälsa
http://www.vitalis.nu

Investment
Network

Anordnas av EBD group, som även anordnar BIO. Bättre
än BIO för mindre bolag, enligt investerare.
Från hemsidan: Vitalis är Nordens ledande och största
mötesplats inom e-Hälsa - utveckling av vård och omsorg
genom IT. Mötesplatsen samlar över 3 000 deltagare

under tre dagar och erbjuder kompetensutveckling med
mer än 130 föreläsningar. Dessutom en utställning där
leverantörerna visar sina produkter och tjänster.

9-12 april
Amsterdam

26th ECCMID
http://www.eccmid.org

VIA har deltagit på mässan, inte konferens

Swiss Biotech Day 2016
http://swissbiotechday.ch/home/

Mässan har
varierat i
kvalitet. Mkt
diagnostik
Investment
Network

12 april
Basel
12-15 april
Göteborg

International Forum on Quality & Safety in Healthcare
http://internationalforum.bmj.com

Hälsa, vård,
omsorg

2015 London = 3000 deltagare och 83 föret.

16 april
Göteborg

Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2016
http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/kalender/nationell
akvalitetsregisterkonferensen.1295.html

Hälsa, vård,
omsorg

25-27 april
London

BioTrinity 2016-Europe's Leading Investment and

Investment
Network

Bra samling av brittiska och europeiska investerare, En
av Europas största partneringevent.

10-11 maj
Köpenhamn

Bio Equity Europé 2016

Investment
Network

Från hemsidan: Bio€quity Europe has become the

Biopartnering Conf. http://biotrinity.com

http://www.biocentury.com/conferences/bioequityeurope/
dates

Bra program 2015

benchmark venue for turf-neutral discussions among
the biotech industry, public and private investors and
senior pharmaceutical company executives in Europe.

19 maj
Stockholm

Katalys – SwedenBIO:s framtidsdag
http://swedenbio.se

Nätverk

Eftermiddagsmöte

19 maj
London

Anglo Nordic Life Science
http://www.anglonordiclifescience.com

Investment
Network

Deltagarna är investerare som är uttalat intresserade av
nordiska bolag, vilket är en fördel.

Juni
Wien

IN3 Medical Device Europe
http://www.iirusa.com/in3emt/index.xml

MedTech

“Regarded as one of the most exceptional medical
device partnering events in Europe. Network with
potential acquirers and investors”. Motsvarande finns
även i USA. Har en större andel deltagare som är
investerare jämfört med Euro-Medtech. Både IN3 och
Euro-Medtech har rekommenderats av investerare.

6-9 juni
San Fransisco

BIO
http://convention.bio.org

Största
Biotecheventet.
”Alla” är där

Kan vara lättare att få relevanta partneringmöten på
mindre mässor. Johan Kördel från Lundbeckfonden
tyckte att denna mässa inte var optimal för relativt nya o
mindre bolag, enl. honom är den europeiska varianten
av BIO bättre för dessa bolag.

16-20 juni
Boston

ASM MICROBE
http://asmmicrobe.org

Infection

Minskat antal deltagare/utställare de senaste tre åren.
Utställare är fr.a. stora bolag som gör reklam för sina nya
läkemedel samt ett fåtal CRO och instrumenttillverkare.
Bra och intressant program med bra talare/forskare. Rätt
personer (med höga positioner) finns med från bolagen,
men det gäller att hitta dem i samband med
föreläsningarna.

6-8 juli
Boston

Infectious Diseases World Summit
https://www.gtcbio.com/conferences/infectious-diseasessummit-overview

Infection

Möjlighet till partnering.

14-15
september
Stockholm

Nordic Life Science Days
http://www.nlsdays.com

Investment
Network

Lokal och lättillgängligt. Billigare än en internationell
mässa.

29 september
Göteborg

Park Annual 2016
http://parkannual.se/about/

4-6 oktober
Barcelona

CPhI worldwide
http://www.cphi.com/europe/home

MedTech

26-30 oktober
New Orleans

ID WEEK
http://www.idweekinternational.com/Home.aspx

16-19
november
Düsseldorf

MEDICA 2016
http://www.medica.de

MedTech
mm

7 December
Stockholm

SwedenBIO CEO Summit
http://swedenbio.se

Investment
Network

16-18 maj 2017
Hannover

Biotechnica 2017
http://www.biotechnica.de

Bra mässa för att träffa potentiella kunder och
samarbetspartners, dock ingen mässa som lockar
investerare.
Bra komplement till ICAAC. En del verkar föredra
IDWEEK före ICAAC. En del åker på båda.
Deltagande via EEN, vilket innebär rabatter och support
från EEN. Jättestor. Bra partnering via EEN. Bra för att få
en uppfattning av konkurrens-läget samt att hitta
tillverkare och delar och material till egna produkter.

