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Pressmeddelande Venture Cup Väst

Halmstadstudent får stipendium för bästa affärsidé
Affärsplantävlingen Venture Cup och Högskolan i Halmstad delar ut ett regionalt
stipendium till bästa affärsidé bland bidragen från Halmstad. Den lyckliga
vinnaren blev Kristoffer Lidström, doktorand vid institutionen för
Informationsvetenskap, data- och elektroteknik vid Högskolan i Halmstad.
Den vinnande affärsidén är en teknisk plattform, kallad Telok. Telok är en plattform för
att styra tillgången till fordon. Den ger kunden möjlighet att hantera sin fordonspark mer
flexibelt, säkert och effektivt utan de installationskostnaderna som är typiska för
konkurrerande produkter.
Inlämning av affärsidé i Venture Cup är det första steget i tävlingen. Antal bidrag till
Venture Cup Väst har ökat med hela 32 procent sedan förra året. Västsverige är
dessutom bäst i Sverige på att lämna in affärsidéer. Venture Cup Väst har totalt fått in
fler idéer än de övriga tre Venture Cup regionerna tillsammans.
- Det som är mest imponerande är den otroliga bredden och därmed kompetens vi har
här i Västsverige. De vinnande affärsidéerna spänner från utveckling av tekniska
plattformar som Telok till lösningar för gruvindustrin för att analysera berggrunden på ett
bättre sätt och nya Internettjänster för förbättrad privatekonomi, säger Niklas Delersjö,
regionchef på Venture Cup Väst.
De övriga nominerade till stipendiet var:
Prosvea, Anders Lifmark
ProSvea hjälper norska företag att komplettera med svensk personal tryggt och långsiktigt. Ett
befintligt behov möts med en ny affärsmodell innehållande nya betalningsmöjligheter, kreativ
rekrytering & aktiv försäljning.
Elbilskonvertering.se, Christer Sigurd
Vi erbjuder ett ”gör-det-själv-paket”, med de delar som behövs för att bygga om en bil till elbil.
Paketet innehåller välkända industrikomponenter som ger en tillförlitlig och prismässigt attraktivt
produkt. Våra kunder är pionjärer, verkstäder och företag som vill vara först med att äga en elbil.

Stipendiet består av 5 000 kronor. Förutom Halmstads Högskola delar även Borås
Högskola ut regionalt stipendium till bästa affärsidé från Borås, i samarbete med Venture
Cup Väst.
Mer information om prisutdelningen, övriga pristagare och tävlingen hittar du på
www.venturecup.se/vast. Där finns det även bilder för fri publicering att ladda ner 200912-11.
Frågor hänvisas till:
Jonas Almeling, Pressansvarig Venture Cup Väst
031-764 71 22, jonas.almeling@venturecup.se

Venture Cup genomför varje år en rikstäckande affärsplanstävling som med tiden har vuxit till världens
största i sitt slag. Via en genomtänkt process med handledning, feedback, utbildningar och workshops
inspireras och stöttas människor att utveckla sina idéer till framtidens växande företag. Hittills har över
10 000 affärsidéer processats i tävlingen och av dessa har ca 30 procent utvecklats till bärkraftiga
företag.
Venture Cup är en ideell organisation som bildades i Sverige 1998 av McKinsey & Company och finns
idag i hela Norden. Organisationen stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och drivs i
samarbete med näringsliv och offentlig sektor. www.venturecup.se

