
OrganoClick är ett av de utvalda företagen att delta på
SwitchMeds event i Tunisien.

I en tid av global ekonomin, agerar ingen verksamhet isolerat. SwitchMed B2B eventet uppmuntrar samarbete mellan EU: s miljöinnovativa
företag och små och medelstora företag i Libanon, Tunisien, Marocko och Egypten. Man önskar att frigöra potentialen av cirkulär
ekonomiska affärslösningar som en drivkraft för ekonomisk tillväxt. Genom en screening process, blev OrganoClick utvalda tillsammans med
29 andra europeiska cleantech-företag, att delta vid nätverkseventet i Tunisien den 2 december.

Evenemanget arrangeras av FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO) och Europakommissionen. Målet är att sammanföra EU: s
miljöinnovationer, som de som utvecklats av OrganoClick, med företag i södra Medelhavsområdet. Avsikten är att stärka internationaliseringen av nystartade
företag i regionen och för att förbättra deras förmåga att uppnå gemensamma konkurrensfördelar inom innovation, miljömedvetenhet och resurseffektivitet.

- Vi är mycket stolta över att få delta i SwitchMed event i Tunisien. För att göra skillnad i de nu nödvändiga miljöförändringarna i världen, behövs det att alla
företag, i alla länder, bidrar. Vi ser en stor nytta med att dela vår "know-how" kring detta. Vi ser också fram emot att bygga ömsesidiga relationer med
innovativa nystartade företag från denna region för framtida intressanta affärsmöjligheter, säger Mårten Hellberg VD på OrganoClick AB.

De potentiella affärsfördelar med att tillämpa miljöinnovativa lösningar för små och medelstora är betydande eftersom de ger möjligheter att;

-          öka lönsamheten längs hela värdekedjan

-          ligga steget före standarder och föreskrifter

-          dra till sig ytterligare investerare

-          öka produktivitet och teknisk kapacitet

-          få tillgång till nya marknader för sina produkter
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För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

..............................................................

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material
och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande
tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för
nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges
lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag",
Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion,
FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. 


