
De svenska Uppfinnardagarna
2–3 oktober 2014, Stockholmsmässan, 18.00–22.00 Nalen
Välkommen till De svenska Uppfinnardagarna 2–3 oktober under mässan Eget Företag  
i Stockholm. Det blir två dagar som bjuder möten, ny kunskap, seminarier, gala och möjlighet  
att nätverka.

Program – torsdag 2 oktober

10.00   Mässan öppnar B-Hallen

11.00   Invigningen 
 Jens Spendrup

11.10 SKAPA Utvecklingsstipendium och Framtidens Innovatör 
 Länsprisutdelning med Håkan Lans som prisutdelare
 
12.00 Seminarium för MentorRing  Materialbiblioteket
 (För MentorRinghandledare med deltagare) 
 Nätverkande, pitchning, lunch och mingel.
13.30  Föreläsning av Björn Florman 

12.00   SKAPA Pitchning B-Hallen 
 Länsvinnarna marknadsför sig inför en panel. 
 Avslutas senast 16.00

18.00 Stiftelsen SKAPAs Innovationsgala Nalen
 (för inbjudna) Regeringsgatan 74, Stockholm

 

De svenska
Uppfinnar
dagarna

(gamla presscentret) 
Ingång när man kommer upp för  
trappan som leder till Parkside/ 
utställarmatsalen



Program – fredag 3 oktober

09.30   Ordförandekonferens  Materialbiblioteket
 (För ordförandena i lokala uppfinnarföreningar) 
 Huvudtemat för konferensen blir ”Lokala ordförandes  
 erfarenheter och önskemål – en expose”. 
 Avslutas med lunch 13.00
 
09.30 Seminarium. Innovatör? Att bryta mark med en ny idé Sal B
 Hur förverkligar man sin idé? Möt entreprenörer som byggt  
 sina företag kring en innovation. Hur gjorde de? Vilka är de  
 bästa tipsen på vägen? Möt Kerstin Gunnarsson som är  
 innovatör och entreprenör inom friluftsbranschen, Kicki  
 Theander som skapat en ny bransch med sitt företag  
 Middagsfrid och Shama Schwieler som utvecklar nya  
 produkter för barn. 
 Arr: Tillväxtverket, Ambassadörer för kvinnors 
 företagande, Svenska Uppfinnareföreningen

 Medverkande: 
 Kicki Theander, Middagsfrid 
 Shama Schwieler, Tröstisar AB
 Kerstin Gunnarsson, Hooked On Nature 

Så här fixar du din mässbiljett:
Du finner länkning via Nyföretagarcentrums hemsida. www.egetforetag.se/fri2014
Länken går till Stockholmsmässans besöksregistrering och när man använt koden fri2014 måste man 
skapa sig ett konto på Stockholmsmässan om man inte redan har ett.
Sen följer enkätfrågor och när man är klar får man en bekräftelse skickad till sin e-post. Det är den 
bekräftelsen man ta med antingen utskriven eller i sin smartphone för att få ut besökskortet på plats 
på Stockholmsmässan.

ANMÄLAN
MentorRing: ingrid.hernvall@uppfinnare.se, 08-545 164 77
Ordförandekonferensen: anne.bengtsson@uppfinnare.se, 08-545 164 74
Innovatör? Att bryta mark med en ny idé: http://egetforetag.se/seminariebokning/ 
innovatör-att-bryta-mark-med-en-ny-idé
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Kerstin Gunnarsson är innovatör 
och grundare av Hooked On Nature 
AB. Produkterna säljs idag i ca 300 
butiker i 9 länder.


