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VD:n på världens första kommersiella
rymdföretag – Will Whitehorn - är årets
huvudtalare på Innovation & Technology
den 8 maj
Will Whitehorn, VD på Virgin Galactic, kommer under temat ”The world is not
enough” att ta med åhörarna på en entreprenöriell resa som leder rätt ut i
rymden! Hans mål är att erbjuda människor att bli ”hobby-austronater”. Under
eventet medverkar även många av Sveriges främsta teknikentreprenörer som
workshoptalare – varav en är Tobii Technology´s John Elvesjö, som kvällen
innan har chans att vinna Stora Teknikpriset. Nytt för i år är ett
lunchseminarium med namnkunniga experter och entreprenörer som
arrangeras av den internationella entreprenörstävlingen Seedcamp. ”Vi är
mycket glada och tacksamma över att kunna samla så många framgångsrika
entreprenörer som verkligen har erfarenhet av att bygga upp internationella
teknikbolag. Innovation & Technology är ett event för och med
entreprenörer, där vi bland annat vill ge forskare, innovatörer och
entreprenörer i nystartade teknikbolag inspiration och handfasta tips i
kommersialiseringsprocessen”, säger Pär Hedberg, VD på STING (Stockholm
Innovation & Growth), som tillsammans med KTH Innovation står som
arrangör. ”Ett av de interaktiva seminariespår som vi erbjuder fokuserar på
hur man går från forskning till kommersiella framgång”, berättar Lisa
Ericsson, VD på KTH Innovation. ”Här belyser vi centrala steg i processen och
var man kan få hjälp. De talare som vi handplockat är Edvard Kälvesten från
Silex Microsystems och Ingvar Eriksson på Novator – båda med
forskningsresultat som har omvandlats till framgångsrika exportbolag”. Det
här är fjärde året som Innovation & Technology arrangeras. En ny
programpunkt för i år är ett lunchseminarium som arrangeras av den
internationella entreprenörstävlingen Seedcamp. Under temat “Building and
growing an internationals business – What do Startups need to think about”
leder Reshma Sohoni, VD på Seedcamp, en paneldiskussion med Pär Jorgen

på Northzone, entreprenörerna Bo Mattsson och Hjalmar Winbladh, Magnus
Hedberg, produktexpert Google och Frederik de Wahl, riskkapitalist samt
tidigare VD på Joost. Temat på övriga seminarier är: - Internationalisera och
bli framgångsrik! Varför måste mitt företag vara internationellt kommersiellt
gångbart? Och hur gör jag för att etablera verksamheten i andra länder?
Talare: Nils Bildt, Teleopti och Anders Williamsson, HemoCue - Finansiering vad, varför och hur? Hur får jag finansiering till min idé och mitt företag?
Vilka olika typer av finansiering finns det? Vilka krav ställs på mig och min
organisation? Vilka fallgropar finns och hur undviker jag dem? Talare: Svante
Jurnell, IP-Only, Ludvig Linge, TaT och Mathias Ackermand, medgrundare
Transmode samt styrelseordförande IP-Only. - Passion för försäljning "money talks" Inget säljer sig själv, våga sälja! Vilken försäljningsstrategi
passar mitt företag bäst - Direkt, via nätet via partners och återförsäljare? Råd
och tips samt hur organiserar jag min försäljningsverksamhet på smartaste
sätt. Talare: John Elvesjö, Tobii och Per Olofsson, ClimateWell Ett annat
centralt inslag under eventet är en heldagsmässa med 30 av Sveriges mest
lovande nystartade teknikbolag. Bland utställarna finns Rehact med sin unika
och prisbelönta värmeväxlare, Organoclick som har tilldelats Årets
Miljöinnovationspris och OculusAI, som förra veckan korades till segrare i
Venture Cup Öst. Under kvällen kommer ett av bolagen att tilldelas
Innovation & Technology Award och 150 000 kronor i prispengar. För mer
information: Pär Hedberg, VD på STING: 0708-55 03 18,
par.hedberg@stockholminnovation.com Lisa Ericsson, Avdelningschef på
KTH Innovation, lisaeric@kth.se, 073-315 26 62 Jessica Stark, presskontakt
för I&T och marknadsansvarig på STING: 070-333 32 43,
jessica.stark@stockholminnovation.com Pressbilder och filmklipp på talare,
utställare och deras produkter finns via:
http://www.newsdesk.se/pressroom/stockholm_innovation___growth__sting/e
vent/view/innovation-technology-2008-16955 Ta del av tidigare
pressinbjudan:
http://www.newsdesk.se/pressroom/stockholm_innovation___growth__sting/p
ressrelease/view/pressinbjudan-innovation-technology-2008-ett-event-foeroch-med-teknikentreprenoerer-211969 Pressanmälan direktlänk:
http://www.webforum.com/form/naringslivskontakter/form.asp?sid=9344646
07 Om Innovation & Technology Med I&T vill vi inspirera till ett ökat intresse
för innovativt teknikföretagande och skapa en givande och inspirerande
mötesplats för entreprenörer i nystartade teknikföretag, framtidens
teknikentreprenörer och investerare. Mittpunkten är en mässa med 30 av
Sveriges mest lovande nystartade teknikbolag. Ett av de utställande bolagen
kommer under kvällen att tilldelas Innovation & Technology och 150 000
kronor i prispengar. Juryn består av erfarna entreprenörer, riskkapitalister och
affärsänglar. För att inspirera och ge ny kunskap medverkar både svenska och

internationella framgångsrika entreprenörer som talare. Innovation &
Technology arrangeras av KTH Innovation och STING (Stockholm Innovation
& Growth). Huvudsamarbetspartner är Innovationsbron Stockholm och
samarbetspartners är Vinnova och Stockholms Stad. Mediapartner är Ny
Teknik. Mer information på www.innovation-technology.se

Om Sting (Stockholm Innovation & Growth)
Sting har sedan 2002 hjälpt entreprenörer att utveckla sina affärsidéer till
framgångsrika tillväxtföretag. Vi erbjuder startups finansiering,
affärsutvecklingsstöd och nätverk i världsklass. Sting har stöttat över 300
startups, av vilka 69 procent fortsätter att utvecklas och växa idag.
Tillsammans har alla Sting-bolagen en omsättning på över 3 miljarder kronor,
varav 64 procent kommer från internationell försäljning. De har dessutom
skapat 2750 jobb. Mer information: www.sting.co
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