
 

Som ledende dekkprodusent har Michelin  forpliktet seg til å forbedre kundens mobilitet på en bærekraftig måte ved å produsere og 
distribuere de mest passende dekkene, tjenestene og løsningene for å møte kundenes behov. Michelin tilbyr også digitale tjenester, kart 
og guider for å gjøre reisen til en rikere og mer unik opplevelse. Michelin utvikler også høyteknologiske materialer som brukes i 
mobilitetsindustrien. Gruppen har sitt hovedkontor i Clermont-Ferrand, Frankrike, og opererer i 170 land, har 127 000 ansatte over hele 
verden og 69 produksjonsanlegg, som sammen produserte 200 millioner dekk 2019. For mer informasjon besøk gjerne vår hjemme side 
www.michelin.com eller www.michelin.no. 

      

 

PRESSEMELDING 

Oslo 20. mai 2020 

MOVIN’ON setter start-ups i sentrum for å være spyd spissen i 
bærekraftig mobilitet 

Få fatt i tastaturet og gjør deg klar for å stemme!  Movin’OnGrab Startup 
Challenge-finalen vil finne sted på nettet 4 juni f ra 14 til 16, norsk tid, i et 

interaktivt nettbasert format. 

Til tross for kanselleringen av World Summit on Sustainable Mobility, som skulle holdes i Montreal, 
fortsetter Movin’On å tilby utviklingsmuligheter til start-ups i sitt økosystem. 

- Den pågående krisen bør ikke stoppe aktiviteten vår, snarere tvert imot. Dette er en enestående mulighet til 
å sette søkelyset på det ventede skiftet mot mer bærekraftig mobilitet, sier Florent Menagaux i Movin’On. Ved 
å gjennomføre en nettbasert finale i sin Startup Challenge og ved å støtte unge start-ups som kan tilby nye 
modeller for bærekraftig mobilitet, nye forretningsmodeller og muligheter til å gjøre ting annerledes er 
Movin’On helt i tråd med bevegelsen. 
 
Movin’On Startup Challenge-finalen vil gjennomføres  som et interaktivt digitalt arrangement torsdag 4 
juni fra 14.00 til 16.00, norsk tid.   
 
10 start-ups har blitt valgt og vil bli invitert til å pitche live foran en ekspertjury i Movin’Ons fem kategorier 
(bevaring av ressurser, tryggere og mer tilgjengelig mobilitet, etc.). Hver presentasjon vil vare maks 2 minutter 
og vil følges av ett spørsmål fra publikum og ett fra juryen. Juryen og publikum vil så kunne stemme frem sin 
favorittstart-up. De fem vinnerne vil kunne dra nytt av skreddersydde program og støtte (ferdighetssponsing, 
inkubasjon, akselerasjon, coaching, synlighet og nettverksbygging) for å utvikle sin innovasjon videre. 
Premiene er et resultat av solidariteten til medlemmer i Movin’On-samfunnet som har gått sammen for å støtte 
dette ambisiøse prosjektet. 

For å delta trenger du kun å registrere deg på www.movinonconnect.com : 

https://www.movinonconnect.com/startup-challenge-the-finale-june-4/ 
 

Se videoer fra de ti finalistene på https://we.tl/t-X6v7kzZt4V 
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Om Movin’On-fellesskapet og the Movin’On Summit 
Movin’On er skapt og inspirert av Michelin, og er verdens ledende fellesskap for utvikling av konkrete løsninger for å møte utfordringer 

knyttet til bærekraftig mobilitet. For å gå fra ambisjon til handling jobber Movin’On og partnerne gjennom året som et økosystem, særlig 
gjennom Movin’On Lab «tenke- og gjøretank». Hvert år arrangerer Movin’On-fellesskapet konferansen sin for å drive konkret fremgang 
på prosjektene sine. Over tre dager samles 5.000 deltagere fra store selskaper, start-ups, internasjonale organisasjoner, offentlige 
myndigheter og akademia for å jobbe sammen. I år har Movin’On gjort sin World Summit til en nettbasert møteplass for å fortsette 
videreutviklingen av bærekraftige mobilitetsprosjekter, som alltid har fokus på kollektiv innovasjon. For mer informasjon:  
www.movinonconnect.com 


