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Pressinbjudan: JIBS Entrepreneurship
Challenge - 24 timmar av kreativitet och
entreprenörskap
Jönköping International Business School anordnar för sjätte gången JIBS
Entrepreneurship Challenge – en tävling som utmanar studenterna i
kreativitet, entreprenörskap och samarbetsförmåga. Årets tema är tekniska
möjligheter för företag och entreprenörskap. I år är prissummorna totalt 175
000 kr.
Plats: Jönköping International Business School, sal B1024

Datum och tid: Onsdagen den 5 april 10.00-12.00. Efter finalen anordnas en
fotoutställning med alumner från Jönköping International Business School.
I tävlingen arbetar studenter från olika fackhögskolor på Jönköping University
tillsammans för att lösa ett verkligt uppdrag från ett företag. Företaget är
hemligt och avslöjas först när tävlingen börjar. I år har uppgiften och
företaget att göra med tekniska möjligheter för företag och entreprenörskap.
25 lag anmälde sig till tävlingen, av dessa har 15 valts ut att delta.
Tävlingen börjar på måndagen 3 april med att alla deltagarna får besöka
företaget för att få uppgiften presenterad. På morgonen 4 april börjar lagen
arbeta med uppgiften och har då 24 timmar på sig för att komma fram till en
lösning och förbereda en kort presentation för att sälja in den.
5 april presenterar lagen sina lösningar för jurygrupper som består av
representanter frånJIBS, Science Park och näringslivet. De sex bästa lagen får
framföra sina presentationer igen i en stor final inför publik. Prissummorna
uppgår i år totalt till 175 000 kr. Prispengarna kommer från en fond som
donerats av Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson.
Efter finalen anordnas en fotoutställning med alumner från Jönköping
International Business School.
Hela eventet hålls på engelska.
Läs mer om tävlingen på ju.se/JIBSEC
Program:
10.00-11.30 Final i JIBS Entrepreneurship Challenge – de deltagande lagen
pitchar sina lösningar live framför en expertjury.
11.30-12:00 Prisutdelning till de vinnande lagen.
Intervjutider: Media kan intervjua vinnare och andra deltagare under
lunchminglet som hålls i direkt anslutning till prisutdelningen, vid ca 13.00.

Mer information och kontakt:
Joaquín Cestino Castilla
joaquin.cestino@ju.se
036 -10 17 26
Nhat Linh
President.Jsa@js.ju.se
070-893 43 73
Ebrahim Alsharif Aleb1586@student.ju.se
072-731 66 26

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad
verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och
samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs
inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och
kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska
Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, 732 anställda
och omsätter 872 mnkr.
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