-Genom att lära oss av experter, investerare och andra entreprenörers resor kan vi förbereda oss för kommande skalning och
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Fler kvinnor söker till Startup Sweden
Automatiserade avtal, temperaturövervakning för livsmedelssäkerhet och en
AI-headhunter. Det är exempel på affärsidéer bakom de tio startupbolag från
Åre, Göteborg och Stockholm som deltar i årets sista bootcamp i Startup
Sweden.
Fyra gånger per år arrangerar Tillväxtverket Startup Sweden, ett
acceleratorprogram för svenska startupbolag. Den här gången har
Tillväxtverket fått in flest ansökningar från startupbolag med kvinnliga
medgrundare och grundare. Det är första gången sedan starten 2016.

-Trenden med övervägande män som sökande grundare har brutits. Vi hade
senast ett bootcamp för startups med enbart kvinnliga medgrundare, det har
lett till ett ökat intresse. Vi hoppas att det här också är ett tecken på en
förändring av branschen i stort, säger Arash Sangari, programansvarig för
Startup Sweden på Tillväxtverket.
Bolagen som deltar i årets sista bootcamp får träffa techexperter, investerare
och potentiella kunder i Stockholm under 26 - 30 november.
Här är de utvalda bolagen:
Active Trips Stockholm:
En marknadsplats med tillgång till leverantörer genom en stark digital
närvaro - hemsida och sociala medier
Defentry Stockholm:
En tjänst som varnar användare när personer eller företag blir hackade, så att
data kan säkras.
Ett Tak Stockholm:
Matchningstjänst för personer med extra utrymme i sitt hem och studenter
som söker logi.
Lemonator Åre:
Digital temperaturövervakning för livsmedelssäkerhet.
MatchingID Stockholm:
Digitaliserar, anonymiserar och effektiviserar talangsourcing genom en
matchningsmaskin som kopplar ihop talanger med rekryterare.
Optimus Stockholm:

Marknadsplats för utmaningar genom personlig utveckling med coacher och
andra.
Precisely Göteborg:
AI-baserad kontraktsplattform som hjälper företag att automatisera sättet
som de skapar och hanterar sina avtal
SVRVIVE Stockholm:
Skapar spel för nya tekniker - med konst, gameplay och augmented reality
Wellow AB Stockholm:
Erbjuder on-demand hälsotester med testsvar och rådgivning för kvinnor
inför hälsobeslut.
YPDI (YourPDi) Stockholm:
App som ger dig kontroll över dokument och information som är lagrade i
molnet.
Om Startup Sweden
Mer information:
Arash Sangari, Programansvarig Startup-Sweden
Arash.sangari@tillvaxtverket.se
+ 46 763 41 06 63
Tatjana Choudhary, Projektledare Startup-Sweden
Tatjana.choudhary@tillvaxtverket.se

+ 46 722 02 35 32

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.

Kontaktpersoner
Niklas Kjellberg
Presskontakt
Pressansvarig
press@tillvaxtverket.se
08-6819191
Jan Pettersson
Presskontakt
Presskommunikatör
press@tillvaxtverket.se
08-6819191

