
TECHARENAN

Är ni Nordens 
främsta tillväxt- 

eller startupbolag?

Anmäl ert bolag till Serendipity Challenge! Tävlingen är öppen för
Nordens alla entreprenörsledda tillväxt- och startupbolag med en

unik innovation eller affärsidé som har global potential.

www.techarenan.se

Vinn en plats till  
finaldagarna
De 50 mest innovativa bolagen som sökt 
till tävlingen får följa med till finaldagarna 
under Almedalsveckan i Visby som samlar 
över 40 000 besökare. Här ges ni en unik 

chans att visa upp ert bolag på Sveriges 
största arena för beslutsfattare. 

Utställningsplats och logi i Almedalen
Alla de 50 bolag som vinner en plats till finaldagarna får 
ställa ut på Techarenan i Almedalen. Dessa bolag får 
också boende i Entreprenörsbyn under sin vistelse.

Träffa industrichefer, politiker, media med 
flera
På Techarenan och i samband med Serendipity Challenge 
mingel får ni möjlighet att visa upp framtidens teknologier 
och tjänster, samt träffa entreprenörskollegor, industri
chefer, investerare, politiker, journalister med flera.

Årets tillväxt- och årets 
startupbolag vinner:
200 000 kr i tillväxtpaket
Tillväxtpaket till ett värde av 200 000 kr 
i form av expertistjänster för fortsatt 
utveckling av ert bolag.

Vinnarresa
Plats i den svenska vinnardelegationens resa för att träffa 
investerare och besöka några av de största och mest 
välkända bolagen i världen (2017 års resa gick till New 
York och Silicon Valley och 2018 år gick den till Seoul och 
Tokyo).

Summit Stockholm
Utöver finaldagarna i Almedalen arrangerar Serendipity 
Challenge konferensen Summit Stockholm. Hit bjuds 
tävlings finalisterna tillsammans med partners, företags
ledare och investerare för en intensiv heldag med seminarier, 
Techarena och möten.

Ansök senast 16 maj

Vinnarresa & tillväxtpaketvärt 200 000 kr

Techarenan korar årets startup- och årets tillväxtbolag
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