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Har du en uppfinning eller affärsidé som behöver stöd för att realiseras?  

Delta i Inissions tävling i entreprenörskap och innovation! 
VINN INDUSTRIALISERINGS- OCH TILLVERKNINGSTJÄNSTER  

TILL ETT VÄRDE AV 1 000 000 KRONOR 

 

Inission är sprunget ur entreprenörskap och en tro på konkurrenskraftig svensk produktion.               
Vi strävar ständigt efter att vara branschens bästa totalleverantör och dessutom älskar vi tillväxt.      
Ur det kommer många idéer och en av de djärvare realiserar vi nu genom att lansera en tävling i 
entreprenörskap och innovation.  

 

Inission levererar skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. 
Vi har haft kvalitet som uppdrag i över 25 år. Genom att tidigt designa produkter på ett smart sätt och 
dessutom krydda produktionen med hög flexibilitet, varianter, kundanpassning och korta ledtider blir 
vi mycket konkurrenskraftiga.  

 

PREMIERA NYA ENTREPRENÖRER 

Nu vill vi hjälpa nya entreprenörer och idéer att växa och frodas genom att bjuda på industrialisering 
och tillverkning under ett år. Har du en briljant idé men inte kapitalet eller resurserna att komma 
igång? Vi hjälper dig från kravspecifikation till prototyp, färdig produkt och serieleverans. Därmed kan 
du fokusera på försäljning och lansering. Många av våra kunder har varit hos oss i mer än tio år och 
självklart hoppas vi att vinnaren ska stanna hos oss lika länge.  

 

TÄVLINGSREGLER OCH FORMELLA KRAV 

 En skriftlig affärsplan inkluderande en produktbeskrivning är basen för en ansökan, men ska 
kompletteras med en personlig presentation av de personer som ligger bakom idén. De ansökande 
behöver vara beredda på att kunna genomföra en muntlig presentation av idén. Mall för affärsplanen 
finns att ladda ner från Inissions hemsida www.inission.com. 

 

 Tävlingsbidrag måste vara kompletta och uppfylla nedanstående krav. Uppfylls inte de kraven riskerar 
tävlingsbidraget att bli diskvalificerat och man kan inte heller räkna med någon återkoppling på inlämnat 
tävlingsbidrag.  

 

 Inlämnade bidrag ska följa Inissions mall för affärsplan och får uppgå till max 20 A4 sidor. Alla rubriker i 
mallen är obligatoriska och ska vara ifyllda. Mailade bidrag får utgöra totalt max 10 MB. Inlämnade 
bidrag hanteras konfidentiellt. 

 

 Innovationen måste utgå från en produkt som är producerbar och innehåller elektronik. 

 

 Juryn avgör vilka bidrag som är godkända att delta i tävlingen, samt utser vinnaren. Juryns beslut kan 
inte överklagas. 

 

 Tävlingen är öppen även för Inissions befintliga kunder, men då gällande en helt ny och unik produkt.  
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UTVÄRDERINGSKRITERIER 

Juryn kommer att följa nedanstående riktlinjer för utvärdering. Riktlinjerna är endast rekommendationer och inte 
formella skallkrav. Är du tveksam så ta gärna kontakt med undertecknad för att diskutera saken. 

 Uppfinningshöjd – t.ex. patent eller att den är patenterbar. 

 Unikitet – en ny lösning på ett gammalt problem eller en helt ny idé. 

 Marknadspotential – finns det en potentiell marknad som snabbt kommer att efterfråga produkten? 

 Nyhetsvärde – är produkten kul, trevligt designad eller sticker ut på något annat sätt. 

 

PRESENTATION AV VINNAREN 

Vinnaren presenteras på Elmia Subcontractor onsdagen den 7 november. Det sker på scenen vid 
Innovationstorget i hall B kl. 12.00. På ceremonin kommer segraren att få möjlighet att presentera sin idé inför 
allmänheten och press. 

 

ANSÖKAN 

Ansökan ska vara inne senast måndagen den 29 oktober och skickas till Inission eller mailas till 
tavling@inission.com 

Juryn utgörs av Inissions ägare, Almi Företagspartner Värmland AB och SEB. 

Den enda reservationen är att vinnaren bekostar ingående material som Inission måste köpa in för 
produktionen.  

 

KONTAKTPERSON 

Olle Hulteberg VD 

0707-202444 

olle.hulteberg@inission.com 
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