
Dags att utse Sveriges hetaste teknikbolag – 33-listan besöker
Linköping
3d-modellering av byggnader med hjälp av drönare, en produkt som skapar el från spillvärme eller 3d-skrivare för plastdetaljer
som håller för riktigt tuffa tag. Nu på tisdag är det dags att utse 33-listans första vinnare. Under en kväll på Creactive, Mjärdevi
Science Park i Linköping kommer tre lokala Östgötaföretag få chansen att pitcha sina affärsidéer live inför en jury. Vinnaren slår
sig direkt in på årets 33-lista som avslöjas i sin helhet 12 april i Stockholm.

För nionde året i rad inleder 33-listan jakten på landets vassaste unga teknikföretag. Först ut är Linköping som står värd för den första
regionsfinalen 2016. Juryn i Linköping består av: Göran Felldin från LiU, Ewa Groppfeldt från IT-hanterkarna och Marie Alpman från Ny Teknik.

Följande tre Östgötaföretag gör upp i pitchen:

Againity, David Frykerås

Spotscale, Ludvig Emgård

Wematter, Robert Kniola

Bland tidigare regionala vinnare märks bolag som Amra (Linköping), Chargestorm (Norrköping) och Senion Lab (Linköping).

”Det är kul att se att det startas så många nya innovativa företag i Linköping och Norrköping och att företagen som varit med på 33-listan
lyckas nå så långt. Det finns ett genuint teknikintresse och entreprenörstänk i regionen”, säger Marie Alpman, 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 2008.

Välkommen till en spännande kväll inom innovation

När: 17:00–20:00, 2 februari 2015

Var: Creactive, Mjärdevi Science Park, Linköping

Pris: Kostnadsfritt

Kvällens fokus kommer att ligga på innovation och entreprenörskap. Det kommer även bjudas på mat, dryck, mingel och inspirerande talare
med regional koppling. Den slutgiltiga vinnarlistan för 2015 avslöjas 12 april under en stor gala på Münchenbryggeriet i Stockholm.

För program klicka här

Anmälan till eventet sker till eric@lupodesign.se och inbjudan gäller för dig och en kollega. 

För mer information, vänligen besök 33-listan.se eller kontakta: 

Anna Collin, Projektledare 33-listan

Anna.collin@talentumevents.se

46 (0) 76 636 25 81

Eric Uggla, presskontakt

eric@lupodesign.se

46 (0) 704 15 15 25

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 nio 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



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


