
Pressmeddelande

Studentlag från KTH tävlar om 400 000 kronor
Fredagen den 16 november anordnas studenttävlingen CRE8® the Future på Jernkontoret i Stockholm, en kreativitetstävling om
Framtidsstipendiet på 400 000 kronor. Söktrycket har varit överraskande stort. I år ansökte 21 lag från 25 olika lärosäten över hela landet.
Bland de åtta uttagna lagen har ett studentlag från KTH kvalificerat sig genom att visa upp en stor disciplinär mångfald i laget.  

– Det är jätteroligt att se det stora intresset för tävlingen CRE8® the Future som startades förra året. Att bjuda in studenter för att bidra med
kreativa lösning på stålindustrins utmaningar berika oss som bransch och utmanar samtidigt studenterna som deltar, säger Bo-Erik Pers, vd
på Jernkontoret.

På tävlingsdagen den 16 november får studentlagen ett verkligt företagscase att lösa samt en pitchträning av Drivhuset i Karlstad. Under tre
timmar får lagen arbeta fram sin lösning och sedan pitcha den för en jury. När alla lag har pitchat sin lösning utser juryn ett vinnande lag.
Metoden CRE8® är framtagen av Karlstads universitet. Stipendiet om 400 000 kronor delas ut under Ståldagen den 5 december i Stockholm. 

Studentlaget Like Steel från KTH i Stockholm har även lagmedlemmar från Handelshögskolan och Linköpings universitet.

För intervjuer med studentlaget Like Steel, kontakta:
Rikard Berger (KTH), 0765950690 
Andreas Kopp (KTH), 0739536534

Media är välkomna att kontakta de medverkande i laget och att delta under tävlingen den 16 november. Anmälan om deltagande görs
till anna-karin.nyman@jernkontoret.se, 070 206 75 62.

Läs mer om metoden CRE8® här

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, kommunikationsdirektör, Jernkontoret - stålindustrins branschorganisation. Mobil: 070-206 75 62

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.
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