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CRE8 the Future: Här är lagen som får tävla om 400 000 kronor!
Nu är det klart vilka lag som får delta i tävlingen CRE8 the Future, där vinnarna av Framtidsstipendiet 2017 kommer att koras. 26 studentlag
har ansökt om att få delta i tävlingen men endast 8 av dem är utvalda att delta den 26 oktober i Stockholm. 

− Det är roligt att se det stora intresset som Framtidsstipendiet fått i år. Jag tror att själva upplägget, att lösa ett verkligt företagsproblem på
begränsad tid, är en lockande utmaning för många, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

På tävlingsdagen den 26 oktober får studentlagen ett verkligt företagscase att lösa samt en pitchträning. Under ett par timmar får lagen
tillsammans arbeta fram sin lösning som sedan pitchas för en jury som består av Claudia Olsson, vd på Exponential AB och utsedd till Young
Global Leader av World Economic Forum, Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret och representanter från medverkande stålföretag.
När alla lag har pitchat sin lösning utser juryn ett vinnande lag. Stipendiet om 400 000 kronor delas sedan ut under Ståldagen den 7
november i Stockholm.

Lagen som valts ut att tävla har en störst disciplinär mångfald bland de sökande.

De deltagande lagen är:

The Possibility Frontier från Kungliga Tekniska högskolan, London School of Economics, Stockholm School of Economics och
Glasgow University.
Kontaktperson: Robin Lundberg. Robin.s.lundberg@gmail.com
Five Shades of Carl von Linné från Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet
Kontaktpersoner: Lollo Zhongyi Liu. Mail: Lollozl@live.com
Sundsvalls Stolthet från Mittuniversitetet
Kontaktperson: Ayad Shaif. Mail: ayad.shaif@gmail.com
LLJMD från Mittuniversitet och Linköpings Universitet
Kontaktperson: Louise Dahl. Mobil: 0738111761 Mail: 95.dahl.louise@gmail.com
Shaping Reality från Uppsala Universitet och Stockholms Universitet
Kontaktperson: Martin Ahlvin. Mail: martin.ahlvin@gmail.com
Enjoyneers från Örebro Universitet
Kontaktperson: Rebar Saeed. Mail: saeed.rebar@gmail.com
The Great North från Luleå Tekniska Universitet
Kontaktperson: Jessika Lampa. Mail: Jessika.lampa@outlook.com
EX3M från Karlstad Universitet
Kontaktperson: Simon Broomé. Mail: simonbroome@live.se

Media är välkomna att kontakta de medverkande lagen och att delta under tävlingen den 26 oktober. Anmälan om deltagande görs till anna-
karin.nyman@jernkontoret.se.

Kontaktperson:

Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret, mobil 070 253 01 14

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska
stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö
och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret
branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.


