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MOD att pitcha din idé!?
Den 16 september genomförs för fjärde året i rad Sveriges Bästa Näringslivsdag på Kristianstad Österlen Airport.
Temat för dagen utgår ifrån orden MOD, KRAFT och STOLTHET vilket genomsyrar hela dagen, såväl i valet av talare
som i de fysiska mötesplatserna.
Som en del i den fysiska mötesplatsen för ledordet MOD, utlyser vi i samarbete med Almi Skåne en pitchtävling då det
krävs MOD både att vara entreprenör och våga pitcha sina affärsidéer under tidspress framför en utmanande panel!
Vi hoppas att just Du är modig nog att anta utmaningen – tre case får chansen!
Vem får pitcha?
-

Du som har en vinnande affärsidé! Du kan vara i uppstartsläge såväl som en etablerad
företagare/entreprenör.

Hur lång tid ska jag pitcha och var?
-

Max 5 minuter pitch samt efterföljande 5 minuter till frågor från panelen

-

I ett mindre tält på flygplatsen i anslutning till MOD-rummet. Pitchtävlingen genomförs under
eftermiddagen den 16/9, mer praktiska detaljer meddelas de case som väljs ut.

Vem bedömer min idé?
-

Petter, artisten och entreprenören

-

Niklas Larsson, VD Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

-

Mikael Forsberg, VD Sparbanken Skåne Kristianstad

-

Charlotte Lorentz Hjorth, VD Krinova Science Park

-

Johan Olsén, Affärschef Almi Skåne

Hur förbereder jag mig?
-

Såsom du själv vill, men vi erbjuder de tre uttagna casen pitchträning veckan innan,
den 12 september klockan 13-15 på Almis kontor i Kristianstad.

Vad kan jag vinna?
-

Vinnaren får 10 000 kronor från Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 5000 kronor i förstudiemedel
samt Starta Smart Coaching rådgivning vid tre tillfällen (om det är ett uppstartsföretag) från Almi
alternativt kostnadsfri rådgivningspaket med tillväxtrådgivning vid tre tillfällen (om det är ett etablerat
företag) med nulägesanalys samt visualisering och simulering av bolagets ekonomi.
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Hur anmäler jag mig och när vet jag om jag kommer med?
-

Anmälan och frågor ställs till Malin Wildt-Persson, malin.wildt-persson@kristianstad.se, 072-885 78 98
senast den 8/9 2019.
Besked om vilka tre case som antas till tävlingen meddelas senast den 10/9 klockan 12.00.

Ta chansen att vara MODIG!

Sponsorer av pitchen:

