
Imorgon utses Malmös hetaste teknikbolag
Imorgon besöker 33-listan Malmö för att lyfta fram Sydsveriges starkast lysande teknikstjärnor. För 10:e året i rad inleder 33-
listans jury nu jakten på landets unga teknikföretag. 

Under kvällen på Media Evolution kommer tre regionala företag få chansen att pitcha sina affärsidéer live för juryn. Pitchvinnaren
direktkvalificerar sig in på 33-listan som avslöjas i sin helhet 4 april i Stockholm.  

Juryn i Umeå består av: Charlotta Falvin, styrelseproffs, Christer Fåhraeus, Chairman of the Board, Co-founder Flatfrog och Kalle Wiklund,
reporter på Ny Teknik. 

Följande tre Skåneföretag gör upp i pitchen:

Modcam, Andreas Nordgren 

Spectronic Medical, Carl Siversson 

Briskeye, Charlotte Gunnarsson

Bland tidigare regionala vinnare märks bolag som Sol Voltaics, Senzagen och Oribital Systems.    

”Vi har märkt av ett ökande teknikintresse i Skåne med alltfler startups från framförallt Malmö och Lund. När vi ger oss ut på turné får vi
möjlighet att hitta de guldkorn som gömmer sig där ute, samtidigt som vi ger Skåne en chans att bli representerade på årets lista”, säger Kalle
Wiklund reporter på Ny Teknik som leder arbetet med att sålla fram den slutliga 33-listan. 

33-listan bygger på nomineringar av företag från hela Sverige och vinnarna utses gemensamt av redaktionerna på Ny Teknik och
Affärsvärlden. Juryn letar efter företag med en unik produkt eller tjänst uppbyggd kring en tydlig innovation med stor internationell potential –
en innovation som har förutsättningar att förändra spelreglerna i sin bransch. För att platsa på listan måste företaget vara baserat i Sverige
och grundat tidigast 2010.  

När: 8 mars
Var: Media Evolution
Pris: Kostnadsfritt, vi bjuder på lättare mat och dryck

Anmälan för media sker till eric.uggla@gmail.com

Kvällens program:

17.00 Mingel

18.00-19.00 Kalle Anrell, chefredaktör på Ny Teknik, hälsar välkommen till scenprogrammet. Förutom den spännande pitchtävlingen, där tre
lokala bolag gör upp om en plats på listan, får du lyssna till kvällens huvudtalare Johanna Wollert Melin från Trice Imaging, som berättar om
hur man bygger ett globalt MedTech-bolag. Vi kommer även att diskutera utvecklingen i startup-Sverige de senaste tio åren tillsammans
med Carl-Johan Gustafson från Nattaro, Johanna Wollert Melin från Trice Imaging,  Björn Åhlander från Teknikföretagen och Helen
Rönnholm från Business Sweden

19.00-21.00 Mingel

Läs mer på www.33-listan.se
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Vilka av dagens teknik-startups har potential att bli morgondagens börsjättar? För att ta reda på det har vi på tidningarna Affärsvärlden och
Ny Teknik skapat den viktigaste listan just nu – "33-listan". Listan har funnits i 10 år och juryn består av redaktionerna på Affärsvärlden och
Ny Teknik. Läs mer och på www.33-listan.se

Om Ny Teknik

I Ny Teknik läser du om de senaste nyheterna, produkterna, trenderna och innovationerna. Här kan du läsa om nystartade företag som kan bli
morgondagens Ericsson eller Microsoft. Vi ligger i framkant när det gäller bevakning av expansiva branscher som IT, telekom, energi och
bioteknik samt hur den nya tekniken används inom industrin. Kontakt susanna.baltscheffsky@nyteknik.se

Om Affärsvärlden

Affärsvärlden är Sveriges främsta och tyngsta Affärsmagasin och en av de viktigaste källorna i Sverige för ekonomisk analys. Den primära
målgruppen är de tyngsta befattningshavarna, aktörer verksamma på finansmarknaden, samt personer i chefsbefattning med intresse av
ekonomi. Kontakt jon.asberg@affarsvarlden.se


