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Här är de första tio bolagen som deltar i
Startup-Sweden
Jobbportaler, ett utbildningsspel och en trädgårdsapp. Det är några av de
tjänster som de deltagande bolagen i Startup-Sweden har utvecklat. I början
av april är det dags för årets första boot camp.
Tillväxtverkets satsning Startup-Sweden ger bolag från hela landet inom
olika branscher möjlighet att under fem dagar få utveckla sin
affärsutvecklingskompetens och utvidga sitt nätverk på plats i Stockholm.

Här är de tio utvalda bolagen:
Workwide, Filip Nilsson, Karlstad
Workwides affärsidé är att genom landspecifika och välbesökta jobbportaler
erbjuda platsannonsering till företag och organisationer som söker
arbetskraft till utlandet.

Thingmap, Melisande Middelton, Lycksele
Thingmap erbjuder en virtuell assistans som kombinerar mänsklig och
maskinell intelligens för att internt hitta rätt person och kompetens inom en
organisation.

Erghis Technologies, Christoffer Karlsson, Malmö
Erghis tillhandahåller ett naturligt användargränssnitt som tillåter touchfri
styrning av datorer genom fyra enkla lufthandgester.

Mina tjänster, Joakim Sjöblom, Göteborg
Mina tjänster är ett prenumerationsverktyg som ger användaren koll på
samtliga sina prenumerationer och möjligheten att via Bank-ID även säga
upp eller teckna nya tjänster.

Pecar, Christer Lidback, Järfälla
Pecar utvecklar en webbtjänst för byggindustrin vilken minskar
administrationen och kortar ner tiden inför slutbeskedet.

Prindit, Stefan Cedergren, Västerås
Prindit är en molnbaserad plattform som använder mätningar och dataanalys
för att öka prestationsförmågan i organisationer.

Gardenize, Jenny Rydebrink, Göteborg
Gardenize utvecklar en mobil app för trädgårdsintresserade. I appen skall
användaren kunna hålla reda på sina växter och odlingsplatser på ett enkelt
men strukturerat sätt.

Trilo Interactive, Linus Lundberg, Trollhättan
Trilo skapar utbildningsspelsappar för barn och ungdomar. Apparna bygger på
ett nära samarbete med pedagoger och aktuell forskning.

Zunzun, Alcides Viamontes Esquivel, Umeå
Zunzun utvecklar en webbserver som kombinerar machine learning med
HTTP/2 för att förbättra laddningstider av webbapplikationer.

Forgotten Key, Robin Hjelte, Karlshamn
Forgotten key producerar atmosfäriska äventyr i form av digitala spel och
upplevelser.

Bolagen har valt ut av följande bedömningskommitté:Marta Sjögren - Northzone,
Malin Carlström - Industrifonden, Marianne Larsson - Innovation Skåne, Kerstin
Edvardsson - BIC Factory Umeå, Ishtar Touliat - Women in Business, Peo Nilsson Stockholm Innovation and Growth (STING), Tomas Bennich - Sweden Mobile
Association, Lars Larsson - ALMI Invest, Joel Larsson - Fast track Malmö, Johan
Jörgensen - Internet Discovery Day, Regina Summer - Tillväxtverket

Företagen får också chansen att pitcha sin affärsidé på en större demodag för
digitala bolag, där investerare och affärsänglar som är intresserade av många
investeringsfaser deltar.

Mer om Startup-Sweden här:
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/foretagsutvecklin
g/startupsweden.4.ceea223151ac0a4b42e0a.html

http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/nyheterochpress/nyhetsrum.4.a22ca11
4f3406700368ea7.html#/pressreleases/soekes-sveriges-mest-lovandedigitala-entreprenoerer-1291436

Nästa boot camp äger rum 30 maj-3 juni. Ansökningsperioden till den

omgången öppnar den 1 mars.

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 riktad till spetsföretag som redan
utnyttjar digitaliseringen i sitt utvecklingsarbete.
Ytterligare information:
arash.sangari@tillvaxtverket.se 08-681 65 98
marcus.liu@tillvaxtverket.se 08-681 91 02

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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