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Spelutvecklare från Skövde, Gotland och
Linköping i höstens Startup-Sweden
Tio spelutvecklare och spelstudios har valts ut att delta i höstens Boot Camp
den 19 -23 september. Startup-Sweden ger lovande digitala startupbolag från
hela Sverige möjlighet att under fem dagar utveckla sin kompetens inom
affärsutveckling och utvidga sitt nätverk på plats i Stockholm.
Startup-Swedens tredje omgång riktar sig särskilt till spelutvecklare och
spelstudios. Omgången genomförs av Tillväxtverket och våra
samarbetspartners Gameport i Karlshamn och The Game Incubator i Gothia
Science Park i Skövde.

Under veckan delar också flera framgångsrika svenska spelutvecklare med sig
av sina erfarenheter och kontakter till de tio utvalda företagen.
Här är de tio utvalda bolagen:
8 Dudes in a Garage AB (IGDB.com), Göteborg: Samlar information och bygger
en tjänst som låter användare utforska och köpa spel på ett nytt sätt.
LifeeAB, Linköping: Utvecklar spelarmband/app för barn som används till att
spela med och dela spel.
Palindrome Interactive AB, Skövde: Spelutvecklare med fokus på
strategispelsgenren.

Divine Robot, Malmö: Utvecklar mobila spel för små barn, 3-6 år.
Tarhead Studio AB, Skövde: Utvecklar spelet RUiN, med målet att nå en
bredare grupp som vill satsa på e-sport.
Mostly Harmless Games, Skövde: Utvecklar underhållningsspel, bla Funklift.

Eat Create Sleep AB, Gotland: Spelstudio som fokuserar på experimentella
spelupplevelser för en bredare marknad.
Games AB (Kallade Guru Games), Skövde: Utvecklar atmosfäriska spel för
vana spelare.
Lone Hero Studios AB, Skövde: Utvecklar underhållningsspel, bla Rising
Islands.
Claimony AB, Stockholm: Utvecklar ett online multiplayer kortspel och driver
en community för gamers.
Om Startup-Sweden:

http://www.startup-sweden.se/
Ytterligare information:
marcus.liu@tillvaxtverket.se 08-681 91 02
arash.sangari@tillvaxtverket.se 08-681 65 98
Film om Startup-Sweden:
https://www.youtube.com/watch?v=W9r0JXK-f_Q&feature=youtu.be
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.

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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