
	  

Välkommen	  till	  the	  Sweden	  -‐	  U.S.	  Entrepreneurial	  Forum	  i	  Umeå	  

3	  oktober	  2012	  

Tema:	  From	  idea	  to	  market	  –	  the	  process	  of	  commercialization	  
Det	  kommer	  att	  handla	  om	  frågor	  som	  crowdfunding,	  affärsmodeller	  för	  att	  tjäna	  pengar	  och	  en	  hel	  del	  andra	  
frågor.	  Så	  ta	  tillfället	  i	  akt	  och	  anmäl	  dig	  snarast.	  	  Anmälningarna	  strömmar	  in	  för	  närvarande	  så	  se	  till	  att	  anmäl	  
dig	  så	  att	  du	  inte	  missar	  möjligheten	  att	  vara	  med	  i	  år.	  Deltagandet	  är	  helt	  kostnadsfritt!	  
	  
Program	  3	  oktober,	  2012:	  
08:30	  Registrering	  
09:00	  Paneldiskussion	  (inkl.	  kaffepaus)	  
11:45	  Lunch	  och	  nätverkande	  
12:45	  Paneldiskussion	  
14.00	  Mingel	  och	  nätverkande!	  I	  år	  tajtar	  vi	  till	  programmet	  och	  avslutar	  med	  ökad	  tid	  att	  interagera	  med	  våra	  
amerikanska	  talare	  som	  även	  i	  år	  är	  ett	  kanongäng.	  
	  
Frågor	  som	  kommer	  diskuteras:	  
Crowdfunding	  -‐	  den	  senaste	  trenden	  i	  finansiering	  
Hur	  får	  man	  en	  VC	  att	  finansiera	  sitt	  företag?	  
Vad	  gör	  Silicon	  Valley	  unikt,	  och	  vad	  kan	  vi	  lära	  oss	  av	  det?	  
Hur	  utvecklar	  man	  en	  affärsmodell	  som	  fungerar?	  
	  
Plats:	  Humanisthuset,	  Hörsal	  G,	  Umeå	  Universitet	  
	  
Sedan	  2004	  har	  Sweden-‐U.S.	  Entrepreneurial	  Forum	  har	  hållits	  i	  Stockholm.	  Liksom	  förra	  året	  kommer	  i	  år	  de	  
amerikanska	  talarna	  och	  paneldeltagare	  också	  till	  Umeå	  och	  Göteborg.	  Syftet	  med	  Sweden-‐U.S.	  
Entrepreneurial	  Forum	  är	  att	  skapa	  en	  diskussion	  och	  nätverkande	  plattform	  med	  målet	  att	  skapa	  ekonomiska	  
möjligheter	  för	  Sverige	  och	  USA.	  Genom	  att	  sammanföra	  entreprenörer,	  affärsänglar,	  riskkapitalister,	  
studenter	  och	  forskare,	  skapas	  ett	  intressant	  utbyte	  av	  idéer	  och	  lärande	  underlättas.	  
	  
Sweden-‐U.S.	  Entrepreneurial	  Forum	  2012	  i	  Umeå	  arrangeras	  av	  ESBRI,	  Näringsdepartementet,	  U.S.	  Department	  
of	  Commerce,	  Umeå	  Kommun	  och	  Umeå	  Universitet.	  Nationella	  huvudpartners	  är	  Tillväxtverket	  och	  VINNOVA.	  
Mediepartner	  är	  Tidningen	  Entreprenör.	  Nationella	  nätverkspartners	  är	  SACC	  USA	  och	  Venture	  Cup.	  
	  
Mer	  info	  och	  anmälan:	  http://www.esbri.se/sweden-‐us/2012/umea.asp	  

	  
Om	  du	  redan	  anmält	  dig	  kan	  du	  bortse	  från	  detta	  mejl.	  I	  så	  fall	  välkommen	  och	  se	  gärna	  till	  att	  tipsa	  ditt	  
nätverk	  om	  detta.	  
	  
Välkommen!	  


