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Välkommen till De svenska innovationsdagarna 3-4 oktober under mässan Eget 

företag i Stockholm. Det blir två dagar som bjuder möten, ny kunskap, rådgivning, 

seminarier och möjlighet att nätverka. Nya som erfarna uppfinnare samlas, rådgivare 

inom olika områden ger vägledning, generalister och experter kommer, företrädare för 

landets alla uppfinnarföreningar och uppfinnarskolan Ideum är på plats. Vi hoppas 

du kommer och blir en del av årets mest intressanta dagar, arrangerade för dig med 

uppfinnarintresse. 

Program - torsdag 3 oktober 

 

10.00 Mässan öppnar 

 

B-hallen 

Hela dagen träffar du oss i vår monter på Eget Företag  

Representanter för Svenska Uppfinnareföreningen, 

medlemsföreningar och vår uppfinnarskola Ideum finns alltid i vår 

monter.  

 

Monter B06:20 

Hela dagen – patentbyrån IAMIP bjuder på 15 minuters personlig 

innovationsrådgivning 

Har du frågor kring immaterialrätt, t.ex. varumärke, design eller 

patent och undrar hur du skall skydda din produkt/tjänst på bästa 

sätt. På mässan finns möjlighet för deltagande företagare att ha 

enskilda kortare konsultationer, ca 15 minuter, med 

innovationsrådgivare där ni kan diskutera frågor som rör just ert 

företag. Missa inte heller seminariet IAMIP håller under fredagen  

15 konkreta tips på hur du blir framgångsrik med hjälp av 

immaterialrätt, se nedan. 

Boka rådgivning 

 

Monter B06:20 

 

Observera att antalet enskilda 

konsultationer är begränsat. 

Rådgivningen är kostnadsfri 

men utebliven närvaro, 

debiteras med 300 kronor. 

11.15 Mässan invigs av Företagarnas vd Elisabeth Tand-Ringkvist 

och Jens Spendrup.  

 

Scenen i B-hallen 

11.30 SKAPA Utvecklingsstipendium och Framtidens Innovatör 

utdelning av diplom och presentation av alla länsfinalister. Över 40 

nya uppfinnare är på plats. Ceremonin inleds med att lokala 

uppfinnarföreningarna som varit mest aktiva i arbetet med att utse 

länsvinnare till SKAPA kommer premieras för sina insatser.  

 

Scenen i B-hallen 

  

http://boka-egetforetag.snowfire1.com/


 

www.uppfinnare.se 

 

13.00 till cirka 16.00 Innovationstorg där uppfinnare som utsetts till 

SKAPAs länsvinnare kommer att pitcha sina affärsidéer.  

I panelen Jane Walerud serieentreprenör och affärsängel, Thomas 

Carlström investeringsansvarig på Industrifonden och Peter A 

Jörgensen affärsängel och tidigare ordförande i Svenska 

Uppfinnareföreningen och Beatrice Rosenqvist småföretagsansvarig 

SEB finns i panelen. För ledning av Innovationstorget svarar 

Andreas Uhmeier,  chef innovationsrådgivning på Almi 

Företagspartner AB. Innovationstorget är ett öppet och publikt 

arrangemang.  

Mer om SKAPA 

 

 

Innovationstorget i B-hallen 

B08:40 

13.30-17.00 Seminarium och nätverksträff  ”Uppfinningar för 

personer med funktionsnedsättningar”  

Hjälpmedelsinstitutet och Svenska Uppfinnareföreningen lanserar 

sitt samarbete och projekt.  

Anmälan och detaljerat program 

 

Kongresscenter rum K12 

18.00 Innovationsgala Stiftelsen SKAPA för inbjudna Stockholms Konserthus 

 

Program – fredag 4 oktober 
 

 

10.00 Mässan öppnar B-hallen 

 

Hela dagen träffar du oss i vår monter på Eget Företag  

Representanter för Svenska Uppfinnareföreningen, medlemsföreningar 

och vår uppfinnarskola Ideum finns alltid i vår monter.  

 

Monter B06:20 

Hela dagen – patentbyrån IAMIP bjuder på 15 minuters personlig 

innovationsrådgivning 

Har du frågor kring immaterialrätt, t.ex. varumärke, design eller patent 

och undrar hur du skall skydda din produkt/tjänst på bästa sätt. På 

mässan finns möjlighet för deltagande företagare att ha enskilda 

kortare konsultationer, ca 15 minuter, med innovationsrådgivare där ni 

kan diskutera frågor som rör just ert företag. Missa inte IAMIPs 

seminarium under fredagen.  

Boka rådgivning 

Monter B06:20 

 

Observera att antalet enskilda 

konsultationer är begränsat. 

Rådgivningen är kostnadsfri 

men utebliven närvaro, 

debiteras med 300 kronor. 

  

http://www.stiftelsenskapa.se/
http://egetforetag.se/eget-företag-3-5-oktober/för-besökare/boka-seminarier/uppfinningar-för-personer-med-funktionsnedsättningar
http://boka-egetforetag.snowfire1.com/
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8.30-15.00 Svenska Uppfinnareföreningen håller intern konferens för 

ordföranden i medlemsföreningar.  

 

Kongresscenter rum K12 

14.10-14.35 Seminarium IAMIP - 15 konkreta tips på hur du blir 

framgångsrik med hjälp av immaterialrätt 

Tycker du att allt som berör immaterialrätt är dyrt och krångligt? 

Under denna föreläsning får du 15 konkreta tips som du kan använda 

direkt, och som garanterar framgång för din verksamhet.   

IAMIP håller ett drop-in seminarium, går inte att boka – först till kvarn.  

 

 

Seminarielokal vid mässan 

Eget Företag, B-hallen, 

långsidan mitt emot caféet. 

Välkommen till De svenska innovationsdagarna 2013 

Mässan Eget Företag, med över 100 seminarier, pågår 3-5 oktober och arrangeras av Svenska 

Uppfinnareföreningens partner NyföretagarCentrum Sverige. Du träffar Svenska 

Uppfinnareföreningen och medlemsföreningar i monter B06:20 alla dagar mässan pågår.  

Programmet kan komma att ändras. Alltid uppdaterat program på www.uppfinnare.se  

Ordna din biljett till mässan 

Boka 100 seminarier under Eget Företag 

Bussar till mässan från hela Sverige Häng med en av alla bussar som åker till mässan. Ett utmärkt sätt 

att nätverka med andra som har intresse för företagande och uppfinnande.  

http://www.uppfinnare.se/
http://egetforetag.se/eget-företag-3-5-oktober/entrébiljett
http://egetforetag.se/eget-företag-3-5-oktober/för-besökare/boka-seminarier
http://egetforetag.se/eget-företag-3-5-oktober/för-besökare/resor-till-mässan

