
Har du en global affärsidé inom digital hälsa,  
bioteknik, medicinteknik, diagnostik eller livsmedel,  
och funderar på vad nästa steg är? 

Då är det perfekt läge för STING Test Drive Health, entreprenörspro-
grammet för dig som vill få hjälp att formulera och vässa din affärs-
modell. Under sju kvällsworkshops ger vi dig verktygen att utvärdera 
din affärsidé och inspiration att komma igång – allt för att du ska få 
en stabil grund inför en eventuell företagsstart.

Sista ansökningsdag: 20 dec 2016  Programstart: 16 jan 2017  Information och ansökan: stockholminnovation.com/test- drive

STING Test Drive Health
Nästa steg för din affärsidé



Vad är STING 
Test Drive Health?
STING Test Drive Health är 
ett praktiskt entreprenörs-
program för dig som vill få  
hjälp att formulera och 
vässa din affärsidé och få 
en utmärkt grund inför en 
eventuell företagsstart. 

Under programmet varvas teori med 
praktik där erfarna entreprenörer och 
experter inom branschen inspirerar och 
hjälper dig framåt. Programmet består 
av sju workshops på kvällstid och byg-
ger på ”Lean Startup”-metodiken och 
använder ”Lean Canvas”, ett grafiskt 
strategiverktyg, för att utveckla affärs-
modeller.

Du kommer att utveckla din affärsmo-
dell, som hjälper dig att fatta beslut 
om du ska satsa på idén eller inte.  
Vid en sjunde workshop får du möjlig-
het att presentera din affärsidé för ett 
exklusivt nätverk som du kan ha stor 
nytta av i framtiden. ”Bästa Startup” 
kommer att utses vid avslutningscere-
monin, och vinnaren får 10 000 kronor. 
Programmet erbjuds kostnadsfritt – det 
enda du investerar är din tid och ditt 
engagemang. Totalt antas 10-12 pro-
jekt till varje omgång.

Hur är programmet  
upplagt? 
Programmet löper under två månader 
och ges på vardagskvällar med start 
16 januari 2017. Varje workshop 
innehåller teori, praktiska exempel med 
erfarenheter och råd, inspirationsföre-
läsningar och gemensamma övningar. 
Mellan träffarna ges uppgifter och viss 
individuell coachning från STINGs 
erfarna affärscoacher Gisela och Olof. 
Om du efter avslut vill gå vidare med 
din idé har du möjlighet att ansöka 
till programmen STING Incubate och 
STING Accelerate.

Vem kan ansöka? 
Programmet vänder sig till dig som har 
en egen innovativ affärsidé inom hälsa 
med stor internationell tillväxtpotential. 

• Skalbarhet är ett viktigt kriterium. 
• Du ska ha en vilja att starta företag  

 kring idén. 
• Projektet får gärna bestå av 2-3  

 personer, där både män och kvinnor  
 ingår i teamet, och helst ska två  
 personer från varje projekt delta i  
 programmet. 

PROGRAMLEDARE

Gisela Sitbon är affärs-
coach på STING och 
jobbar med bolag inom 
Health. Hon har 25 års 
erfarenhet som VD och 
från ledande befattningar 

inom strategisk planering, affärsutveck-
ling, läkemedelsforskning och kvalitets-
säkring i små och medelstora företag 
inom health-industrin.

Olof Berglund är också 
affärscoach på STING 
inom Health. Han har  
20 års erfarenhet från 
läkemedels- och medicin- 
teknikbranschen som  

bl a försäljningschef, produktchef, 
marknadschef samt VD, både i små-  
och nystartade företag och i stora multi-
nationella företag, även internationellt.

 
KONTAKT

Gisela Sitbon, programansvarig:  
gisela.sitbon@stockholminnovation.com 
070-282 55 58

 
PROGRAMARRANGÖR

Affärsinkubatorn STING hjälper  
talangfulla personer att omvandla sina 
idéer till framgångsrika företag. Stödet 
vi erbjuder omfattar kvalificerad coach-
ning i affärsutveckling, ett affärsängel-
nätverk och ett investeringsföretag, en 
rekryteringstjänst, och ett internationellt 
nätverk av investerare, affärskontakter 
och experter. 
www.stockholminnovation.com

 
PARTNERS

Läs mer och ansök:  
stockholminnovation.com/test-drive  

Sista ansökningsdag: 
20 december 2016 

Tid och plats: 17:00-21:00 på H2 Health Hub, Hälsingegatan 45 

Datum och teman för programmets workshops: 

16 januari  Introduktion till Lean Canvas. Utmaningar för startups. Fokus på   
 kundnytta. 

30 januari     Värdeerbjudandet och den gråtande kunden. Säljstrategi och  
 säljkanaler.          

13 februari Produkterbjudande och ”Minimum Viable Product” (MVP). IPR. 

20 februari  Finansieringskällor, Affärskalkylen. Affärsmodellen.

6 mars  Skapa vinnande team. Lean Startup. Pitchträning.

13 mars Programfinal. Pitch för exklusiv panel. ”Bästa Startup-idé” utses.


