
?
Har du en egen innovativ 
affärsidé som vänder sig till 
en stor internationell marknad?

Är du verksam inom Life Science, 
forskare, innovatör eller entrepre-
nör, men tvekar om du ska satsa 
på idén eller är osäker på hur 
man gör?

ANSÖK TILL STARTUP LIFE SCIENCE!
Sista ansökningsdag: 
20 januari 2015 

Programstart:  
4 februari 2015

Mer information/ansökan: 
www.stockholminnovation.com/startup

Tränings-
programmet 
som lyfter din 
affärsidé!



Vad är Startup
Life Science?
Startup Life Science är ett praktiskt 
orienterat träningsprogram för dig som 
vill få hjälp att formulera och vässa din 
affärsidé och få en utmärkt grund inför 
en eventuell företagsstart.

Programmet består av fem workshops 
och bygger på ”Lean Canvas” som är ett 
grafiskt strategiverktyg för att utveckla 
affärsmodeller. Det har blivit uppskattat 
över hela världen för att vara ett enkelt, 
engagerande och överskådligt arbetssätt 
där många kan delta samtidigt.

Teori varvas med praktik och erfarna 
entreprenörer och experter från Life 
Science området inspirerar och hjälper 
dig framåt. Som en röd tråd utvecklar du 
din affärsmodell, som hjälper dig att fatta 
beslut om du ska satsa eller inte. Vid 
en sjätte workshop får du möjlighet att 
presentera din affärsidé för ett exklusivt 
nätverk som du kan ha stor nytta av i 
framtiden. ”Bästa Startup-projekt” kom-
mer att utses vid avslutningsceremonin. 
Programmet erbjuds kostnadsfritt – det 
enda du investerar är din tid och ditt 
engagemang.

  Hur är 
programmet 
upplagt?
Programmet löper under två månader och 
ges på vardagskvällar med start 4 februari 
2015. Mellan träffarna ges uppgifter och 
viss individuell coachning från STINGs 
erfarna affärscoacher. Om du efter avslut 
vill gå vidare med din idé har du möjlighet 
att ansöka till STINGs inkubator.

Vem kan 
ansöka?
Programmet vänder sig till dig som har en 
egen innovativ affärsidé inom Life Science 
med stor internationell tillväxtpotential. 
Skalbarhet är ett viktigt kriterium. Du ska 
även ha en vilja att starta företag kring 
idén. Programmet hålls på svenska. Där-
för är det viktigt att du förstår svenska, 
men i diskussioner ser vi inget hinder att 
du utrycker dig på engelska. Vi ser gärna 
att projektet består av 2-3 personer, där 
både män och kvinnor ingår i teamet. Tio 
projekt kommer att antas till programmet.

PROGRAMLEDARE

Olof Berglund
20 års erfarenhet 
från läkemedels- 
och medtech-
branschen som bl a 
försäljningschef, 
produktchef, 
marknadschef, 
commercial  

director samt VD, i små- och nystarta-
de företag samt i stora multinationella 
företag, även internationellt. 

Gisela Sitbon har 
25 års erfarenhet 
som VD och från 
ledande befatt-
ningar inom stra-
tegisk planering, 
affärsutveckling, 
läkemedelsforsk-
ning och kvalitets-

säkring i små och medelstora företag 
inom Life Science-industrin. 

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

ARRANGÖRER

ETT PAR REFERENSER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

”Det var en briljant idé att söka Startup, inte bara med 
tanke på att vi utsågs till bästa Startup-projektet, men 
träningsprogrammet har helt förändrat sättet vi ser på vår 
innovation. Talarträningen vi fick under kursen gav också 
väldigt mycket. Även om jag är van att ge presentationer 
på forskningskonferenser är det en helt annan sak att för-
medla en affärsidé.” Christer Ericsson, grundare av Liquid Biopsy 

”Startup gav vårt team av produktutvecklare och ledning 
en plattform där vi kunde diskutera, utveckla och presen-
tera vår affärsmodell och säljstrategi, vilket gav oss värde-
fulla insikter om vår utveckling. Workshopparna innehöll 
en bra mix av intressanta presentationer och övningar som 
vi fick jobba med. Vi kan starkt rekommendera Startup till 
andra entreprenörer. ” Emma Sjöberg, Inerventions

Affärsinkubatorn STING hjälper dig att 
snabbare lyckas bygga internationella 
tillväxtföretag. Med stöd inom affärsut-
veckling, finansiering och nätverk vill vi 
skapa rätt förutsättningar för nystartade 
bolag att erövra världen.  
www.stockholminnovation.com

PARTNERS

Sista ansökningsdag: 
20 januari 2015 

Programstart:  
4 februari 2015

Mer information/ansökan: 
www.stockholminnovation.com/startup


