
Dags att utse årets hetaste teknikbolag – 33-listan ger sig ut på
Sverigeturné
Nu är det återigen dags för 33-listan att lyfta fram Sveriges starkast lysande teknikstjärnor. För sjätte året i rad inleder
Affärsvärlden och Ny Teknik jakten på landets 33 vassaste unga teknikföretag. Vinnarna på listan – som avslöjas under en
finalgala på Münchenbryggeriet i Stockholm 16 april – sammanställs efter regionala turnéstopp i Lund, Göteborg, Linköping och
Umeå. 

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 2006.

Bland tidigare vinnare märks spelföretaget Mojang som utvecklat storsuccén Minecraft, musiktjänsten Spotify och den mobila
kortbetalningstjänsten iZettle.

”Sverige är ett land med flera globala storföretag som alla börjat med en innovativ idé. Det finns ett genuint teknikintresse i landet och vi har
många duktiga talanger som förtjänar extra uppmärksamhet. Genom att ge oss ut på turné får vi bättre möjlighet att hitta de guldkorn som
gömmer sig där ute, samtidigt som vi ger alla regioner en chans att bli representerade på listan”, säger Marie Alpman, reporter på Ny Teknik
som leder arbetet med att sålla fram den slutliga 33-listan.

De fyra turnéstoppen i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå består av kvällar med fokus på innovation och entreprenörskap där besökarna
får lyssna till spännande talare med regional koppling. Nytt för i år är också att ett urval lokala teknikföretag pitchar sina affärsidéer under
turnén och får chans att direktkvalificera sig till 33-listan.

Den slutgiltiga vinnarlistan för 2013 avslöjas 16 april under en festlig gala på Münchenbryggeriet i Stockholm; en inspirerande kväll där
deltagarna får knyta nya kontakter och ta emot tips och råd från framgångsrika entreprenörer, investerare och företagsledare. Bland årets
inbjudna talare märks exempelvis Jane Walerud (entreprenör och privatinvesterare), Christian Kinch (vd, Bactiguard) och Mai-Li Hammargren
(vd och medgrundare, Mutewatch). 

Om 33-listan                                                                                 

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 sex 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


