- Att på så kort tid som en eftermiddag hinna lyssna på
16 företag var ett snabbt och effektivt sätt för oss att
hitta nya idéer och lösningar.
Li Lövehed, energistrateg, Akademiska Hus

PITCH and
MATCH
PITCH and MATCH är för dig som vill ha
en snabb överblick över vad som finns på
miljöteknikmarknaden. Vi tar fram företag
som kan hjälpa dig att nå dina miljö-,
energi- eller hållbarhetsmål. Det enda du
behöver göra är att precisera ert problem
och sätta ihop en panel med rätt folk. Vi
fixar resten.
I PITCH and MATCH får företagen fem-tio
minuter på sig att presentera nyttan ni kan
ha av deras produkt, tjänst eller lösning.
Ett PITCH and MATCH kan omfatta ett
smalt område t ex ljussättning av en
cykelväg eller ett bredare område såsom
energieffektivisering.
Med PITCH and MATCH sparar du tid. Du
slipper leta företag och du får lyssna till
många presentationer på samma dag.
Genom att vi bjuder in företagen får du
dessutom en neutral arena att träffa dem
på.
Sustainable Business Hub är ett av Sveriges
största miljötekniknätverk. Vi letar hela
tiden nya företag och väljer till varje
PITCH and MATCH ut de företag som möter
den aktuella problemställningen.
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VI GÖR
• Samlar in och väljer företag utifrån era behov
• Producerar inbjudan
• Marknadsför arrangemanget
• Mediebearbetar
• Tar hand om anmälningar
• Sköter allt praktiskt under arrangemanget

NI GÖR
• Preciserar ert behov och tar fram en
specifikation över ert problem eller det ni vill
ha löst
• Samlar en panel av personer (tekniker,
inköpare, beslutsfattare ) som kan
bedöma produkterna och lösningarna som
presenteras
Om du tycker det låter intressant diskuterar
Bengt Malmberg gärna hur vi kan genomföra en
PITCH and MATCH som passar er och vad det
kan kosta. Du når Bengt på 070-619 63 13 och
bengt.malmberg@sbhub.se.

