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Här är affärsidéerna som delar på en
kvarts miljon
Under gårdagskvällen offentliggjordes vinnarna i Venture Cups tävling
STARTUP och i region väst avslöjades vinnarna inför en stor publik på
Auktionsverket Kulturarena. Vinnarna delar på en kvarts miljon kronor och
kvalificerar sig vidare till Sverigefinalen i september, där de ställs mot
vinnarna från de andra regionerna.
Igår kväll var det dags att avslöja vinnarna i Venture Cups tävling STARTUP.
Elva nominerade team fick under kvällen pitcha sina affärsidéer inför en stor

publik på Auktionsverket Kulturarena innan det var dags att avslöja vinnarna.
De fem vinnande teamen Mimbly, Zifra, Graphic Tracer, Trotto och Tribotextil
vann 50 000 kronor vardera och utöver pengarna så kvalificerade sig även
vinnarna av de fyra nationella priserna Top Tech, Game Changer, Impact
Maker och Student Superstart till Sverigefinalen.
En av kvällens vinnare var Zifra som tog hem JCE Groups partnerpris för sitt
krypterande minneskort. Juryn var djupt imponerade av Zifras lösning som
utöver dess stora marknadspotential, ökar säkerheten för journalister och
människorättsarbetare.
– Den här vinsten betyder oerhört mycket för oss! Den stärker oss eftersom vi nu
fått bekräftat att andra tror på det vi gör vilket får oss motiverade att kämpa mer
för att driva Zifra vidare. Victor Waldenström, VD för Zifra
Konkurrensen har varit hård i årets omgång av tävlingen då fler
tävlingsbidrag än någonsin deltagit i tävlingsomgången. Alla nominerade
teamen har blivit noggrant utvalda av Venture Cups nätverk och
juryordförande Herwig Stöckl, är nöjd med bidragen som vunnit i årets
omgång av tävlingen.
– Vinnarna som juryn tagit ut i region väst är alla väldigt starka tävlingsbidrag
och vi i juryn vet att vi skickar en stark startelva till Sverigefinalen i september.
Jag tror att vi har goda chanser att få se ett av dessa tävlingsbidrag som vinnare
av totalvinsten Startup of the year. Herwig Stöckl, Juryordförande i Venture Cup
Väst
Här är alla vinnare i Venture Cup Västs regionfinal
Zifra - Vinnare av JCE Accelerator Award
Team: Fredrik Strömberg, Torbjörn Rasmusson, Antti Lukats, Robin Johansson
och Victor Waldenström
Lärosäte: Chalmers
Idag finns det ett kritiskt säkerhetsgap mellan det ögonblick som något
spelas in tills dess att det lagras säkert på krypterade hårddiskar. Journalister
och människorättsarbetare betalar ett högt pris för denna sårbarhet. Zifra har
tagit fram ett krypterande minneskort som bygger in skyddet i
skapandeögonblicket vilket garanterar källskyddet och att demokratins

viktigaste röster bli hörda.
Graphic Tracer - Vinnare av Top Tech
Team: Mats Löfberg och Steve Boek
Att återskapa grafiska original är både jobbigt och tidsödande. Graphic Tracer
hjälper användaren att ta fram perfekta original för grafisk produktion snabbt
och enkelt. Logotyper som tidigare kunde ta flera timmar att göra iordning
kan göras perfekta på några minuter med Graphic Tracer.
Mimbly - Vinnare av Student Superstart
Team: Daniel Ernesto Colunga Tinajero, Isabella Palmgren och Helena
Wallenberg
Lärosäte: Chalmers
Mimbly har utvecklat en produkt som återvinner vatten i befintliga
tvättsystem och kan användas av t.ex. hotell för att spara miljontals liter
vatten och en stor mängd energi. Den viktigaste aspekten hos deras produkt
är att den är enkel att implementera i alla nya och befintliga tvättmaskiner.
Tribotextil - Vinnare av Impact Maker
Team: Staffan Öberg, Anders Bergner och Fredrik Öberg
Tribotextil erbjuder licenser och säljer produkten TribotextilTM till
verkstadsföretag som 3D-formar tunnplåt, en miljövänlig pressteknik med
hög ytfinnish, minimerad efterbearbetning och låg kassation.
Trotto - Vinnare av Game Changer

Team: Alban Qitaku, Thomas Carlsson och Henrik Tellving
Trotto ökar lönsamhet för häststallens framförallt inom trav och galopp,
genom att erbjuda ett digitalt system för effektivisering och kvalitetssäkring
av arbetsprocesser och kommunikation gentemot externa hästägare.

Venture Cup is the competition for the entrepreneurs of tomorrow. Our purpose is
to connect people with ideas with experts and the crowd, to ignite the creation of

new businesses and empower the growth of Sweden. We are a nonprofit
organization, and open for everyone who wants to test their business ideas.
Thanks to our financial partners, we each year donate 1, 3 million SEK to creative
ideas with long-term sustainable growth and verified demand from
customers. Venture Cup was founded in 1998 at the initiative of McKinsey &
Company in collaboration with Chalmers University, Gothenburg University, and
Innovationsbron. Venture Cup is supported by all the great universities in Sweden
and is run in partnership with the private and public sectors. Since the beginning
in 1998 over 15 000 business ideas have competed and about 30 % of the ideas
have become businesses. Read more onwww.venturecup.se
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