Ett marknadföringsfönster för miljöteknik från NORRLAND
mot världen i Stockholm

Det gröna huset
Välkommen till det gröna huset i stockholm. Ett grönt hus som med anledning av
sveriges ordförandeskap blir en naturlig och central mötesplats mitt i stan med närhet
och tillgänglighet för besökare.
Initiativet CleanTech Region har ett huvudpartnerskap i det gröna huset. Det
innebär att vi har en styrelse plats och är med i utformning och innehåll samt
marknadsföringen av huset.
Under varumärket CleanTech Region, skall Vi skall fylla huset med det bästa vi har
av vår Norrländska miljöteknik produkter och tjänster. Några som redan har anslutit
är bl.a. Absolicon – som redan har monterat solfångare på taket. Rectus med
Levande filter finns också installerad redan.
Sweden Green Tech Building kommer att visa upp det ” hållbara staden och
samhället”.
Vi välkomnar dig och ditt företag- organisation att ansluta dig till denna unika
möjlighet till profilering och göra affärer under sveriges ordförandeskap inom EU.

Vad får du:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tillgång till permanent kontor och 2 arbetsplatser
Permanent utställning – From Coast to the Mountains
Seminarie och konferens lokaler.
Utbildnings lokaler
Marknadsföring via SGTB´s webb och kanaler.
Access till events och aktiviteter som genomförs under året.

Tänkta seminarier- utbildningar och koncept som skall presenteras med
jämna mellanrum från juli och fram till december är:
•
•
•
•

Eco-Cycle Design, ekologiskt och energieffektivt byggande
Smartare produktval – stärk konkurrens genom att ta bort kemikalier
Bioenergy of the future (diskuteras)
Eco-turism

Invigning
Av huset är tänkt kring tiden för när sverige tar över ordförandeskapet, dvs runt
början av juli, så det brinner i knutarna för att just du skall kunna hänga med.

Det finns optioner på fortsatt representation i huset under 2010 , då kanske ännu
intressantare än i år.
•

2010 är Stockholm nämligen ” EU miljöhuvustad”

Intresseanmälan till:
lars.ling@midchamber.se och joakim.bystrom@absolicon.se
Lars Ling:
Joakim Byström:

mobil 070-299 40 41
mobil 070-585 00 59

Hör av dig omgående så sätter vi igång och marknadsför Norrlands miljöteknik mot
världen.

Fakta om Sweden Green Tech Building:
Webb: www.sgtb.se

Bakgrund
Sweden Green Tech Building är ett projekt som initialt har startats upp
av representanter ur det gröna VD nätverket. Idén föddes ur det faktum
att Sverige är ordförandelande i EU under andra halvan av 2009. Under 6
månader har världen fokus på vårt land och det är ett unikt tillfälle att
visa upp vad vi har att erbjuda. Den bärande frågan som initierade SGTB var:
Hur kan vi öka den svenska exporten av Green Business?
I fastigheten på Klarabergsgatan 37,mitt i hjärtat av Stockholm,
inleddes projektet SGTB. Fastigheten har ett unikt läge mitt i stadens
centrum, som gör den mycket intressant ur visnings och mötessynpunkt.
Fastigheten har stora möjligheter genom sina stora ytor under
Klarabergsgatan. Här byggs nu ett svenskt showroom för den gröna
tekniken, konferens- och event lokaler. Ovan jord finns fem våningar varav
fyra våningar används av SGTB. Här sitter partners till projektet och
samverkar för mer kunskap och fler affärer.
Idag finns ett 25 tal partners i projektet som alla verkar för nya gröna affärer.
SGTB stöds dessutom av organisationer och politiker som har intresse av

svensk grön teknik och ökad export. Läs mer om våra partners under fliken
partners.
Är ditt företag eller er organisation intresserade av att lyfta sin egen och
svensk grön export är Sweden Green Tech Building det rätta forumet. Här
skapas möjligheter till att vi alla blir framtidens vinnare.

Green Business
I Sverige finns företag som genom redan produktifierade system-lösningar,
produkter och tjänster kan samla övriga världen kring en ny vision för att
driva vår utveckling vidare - i hållbar riktning.
I SGTB möts människor som drivs av affärer inom miljö- och energiteknik. I
SGTB finns direkta kontakter till företagen samt expertis inom finansiering,
juridiska frågor, teknik och marknadsföring - allt som behövs för att nå
framgång i gröna affärer.
I Sweden Green Tech Building skapar vi mötesplatsen. Här kan vi med
gemensam kraft - politiskt mod - entreprenörskap - akademiskt förnuft finansiering och styrka bygga nya affärsmöjligheter. I dessa
affärsmöjligheter ligger vår framtida tillväxt och vi kallar det Green Business.
För att tillfredsställa behoven från köparna på marknaden idag krävs
det systemlösningar, produkter och tjänster som bygger
på hållbarhetsperspektivet. Ekonomisk-, ekologisk och social bärighet i
samklang.
Det är dags för oss svenskar att bygga vidare på det nya folkhemmet - det
hållbara folkhemmet! Detta är vad övriga världen efterfrågar.
Den gröna tråden i SGTB» Från avfall till energi» Förnyelsebara energikällor
» Energidistribution » Energieffektivisering» Vatten och luft

Välkommen till det gröna huset!

