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Bolag från Umeå, Jönköping och Lund i ny
omgång av Startup-Sweden
Tio startupbolag inom området Internet of Things har valts ut att delta i
årets fjärde Boot Camp den 21-25 november. Startup-Sweden ger lovande
digitala startupbolag från hela Sverige möjlighet att utveckla sin
kompetens inom affärsutveckling och utvidga sitt nätverk på plats i
Stockholm.
Startup-Swedens fjärde omgång genomförs tillsammans med
telekommunikationsjätten Ericsson och teleoperatören Telia. Förutom
Ericsson och Telia samarbetar Tillväxtverket även med Telias enhet för
startups; Purple+, som tillsammans skapar ett program om trender inom
dagens och morgondagens Internet of Things.

Här är de tio utvalda bolagen:
Vultus AB, Lund Digitalt verktyg för att optimera användningen av gödsel och
växtskydd.
Mark Two Bags, Malmö Uppkopplade väskor som också gör användaren synlig
i trafiken och nåbar.
Cargo Beacon AB, Alfta (Gävleborg) Samlar lastmiljödata och övervakar
leveranskedjan för gods.
Service Node AB, Umeå Digitalt system för service, underhåll och felanmälan
mellan företag.
Loggamera AB, Stockholm Driftövervakning och optimering av värmesystem.
Aptilo AB, Stockholm Utvecklar mjukvarusystem för mobil data och wifitjänster i fasta bredbandsnät.
Febtop, Stockholm Utvecklar 3D-mjukvara för mobila plattformar.
Clayster, Göteborg Verktyg för att säkra transaktioner mellan digitala och
fysiska enheter.
Adage, Luleå Kopplar upp glascontainrar mot internet.

CombiQ AB, Jönköping Utvecklar produkter för identifikation och hjälpmedel
inom tex äldreomsorg.
Ytterligare information:
marcus.liu@tillvaxtverket.se 08-681 91 02
arash.sangari@tillvaxtverket.se 08-681 65 98

Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Ett av
myndighetens uppdrag är att bidra till utvecklingen av digitalt entreprenörskap i
hela landet. Startup-Sweden är en insats som riktar sig till spetsföretag som
redan utnyttjar digitaliseringen i sitt utvecklingsarbete.
Följ oss på Twitter @startup_sweden.
Fakta om Internet of Things:
Internet of Things är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att
maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker, förses med
små inbyggda sensorer och datorer. 50 miljarder enheter beräknas vara
uppkopplade i världen år 2020.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet.
Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för
befintliga och framtida företag och attraktiva regionala miljöer där företag
utvecklas.
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