I Sverige står kvinnor bakom uppskattningsvis fem
procent av beviljade patent. Det är kanske inte
en rättvisande bild för alla uppfinningar och
innovationer behöver inte patenteras. Siffran
skvallrar ändå om att för få kvinnor med idéer
har förverkligat sina drömmar. Dags att
ändra på det? Vi tycker det!
De flesta kvinnor börjar uppfinna vid sidan
av sitt ordinarie jobb. Gnistan har ofta tänts av ett
problem på jobbet eller i vardagen som de hittat en
lösning på. Det är då frågorna väcks. Finns det ett
behov av min produkt eller tjänst? Hur utvecklar
och producerar jag den? Var ska den säljas eller
licensieras? Hur marknadsför jag den?
Kvinnor i QUIS hjälper varandra med dessa
frågor. Tillsammans i ett stort nätverk av kompetenta
och kreativa kvinnor kan också du få stöd och råd,
bli lotsad genom innovationsprocessen och bygga
upp din verksamhet.

Ylva Ryngebo, uppfinnare
i Medicinsk Innovation
Design AB och leg. röntgensjuksköterska, som utvecklar
hjälpmedel inom röntgen
för märkning, kalibrering,
kompression och strålskydd.
Utsedd till Årets kvinnliga uppfinnare 2006
som delas ut av nätverket QUIS.

Petra Wadström, uppfinnare och entreprenör i
Solvatten AB och konstnär, som utvecklat en
vattenrenare där solljus renar och värmer vatten.
2008 mottog hon SKAPAs Utvecklingsstipendium
och blev utsedd till Svensk mästare i innovation.

MentorRing® handledare runt om
i Sverige leder grupper av kvinnor för
att tillsammans under tystnadsplikt hjälpa
varandra att förverkliga idéer. Metoden
är framtagen av QUIS.
Formex, gemensam QUIS-monter på
mässan för nordisk design. En mycket
uppskattad möjlighet att ställa ut sin produkt.
Årets kvinnliga uppfinnare utses varje
år till minne av innovationsrådgivaren
Margareta Andersson.
Historiska och samtida kvinnor och deras
uppfinningar, permanent utställning på
Tekniska museet i Stockholm med produkter,
filmer och porträtt på kvinnliga uppfinnare.
Vandringsutställningen ”Kvinnors uppfinningar”,
där världsberömda patenterade uppfinningar
blandas med mindre kända innovationer, visas
på flera orter i Sverige och runt om i världen.
Dessutom får du många fler medlemsförmåner,
du finner dem på vår webb.

Ett nationellt nätverk för kvinnor i
Svenska Uppfinnareföreningen, världens äldsta
förening för uppfinnare grundad 1886, med lokala
uppfinnarföreningar och internationella kontakter.
Gör verklighet av din idé hos oss i nätverket QUIS.
Vi finns i lokala föreningar över hela landet.
Tillsammans är vi starkare.

Svenska Uppfinnareföreningen
Sandelsgatan 21, 115 34 Stockholm
tel 08-545 164 70, fax 08-545 164 71
suf@uppfinnare.se, www.uppfinnare.se

