Pressinbjudan

Unga entreprenörer inspireras av bland andra Niklas
Zennström och Lisa Lindström på Prins Daniels
Entreprenörsdag
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship arrangerar
Prins Daniels Entreprenörsdag den 10 november. Syftet är att inspirera unga entreprenörer och
skapa bättre förutsättningar för dem att få sina företag att växa.

Evenemanget kommer att samla närmare 150 unga entreprenörer från hela landet. Samtliga har
nominerats av olika organisationer och företag. Prins Daniel kommer att medverka under dagen
tillsammans med experter från projektet, tillsammans med bland andra Niklas Zennström (Atomico)
och Lisa Lindström (Doberman). Entreprenörsdagen genomförs i år för andra gången, och är ett årligt
återkommande evenemang för att öka intresset för entreprenörskap.
Under Prins Daniels Entreprenörsdag som arrangeras på IVA i Stockholm kommer deltagarna att få
många möjligheter till diskussion och nätverkande. Ett unikt inslag är rundabordssamtalen i mindre
grupper som leds av bland andra Elin Kling från the Wall, Sebastian Knutsson från King och Filip
Tysander från Daniel Wellington.

Medverkar under dagen gör:
• Niklas Adalberth, Klarna
• Melker Andersson, Grupp f12
• Susanna Campbell, Ratos
• Alessandro Catenacci, Nobis
• Jacob de Geer, iZettle
• Saeid Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations
• Lina Gebäck, Linas matkasse
• Stina Honkamaa Bergfors, United Screens
• Elin Kling, The Wall
• Sebastian Knutsson, King
• Kristina Lindhe, Lexington
• Monica Lindstedt, Hemfrid
• Lisa Lindström, Doberman
• Alan Mamedi, Truecaller
• Susanne Najafi, Unity Beauty Group
• Anna Omstedt Lindgren, MedUniverse
• Lena Patriksson Keller, Patriksson Communication
• Sebastian Siemiatkowski, Klarna
• Johan Skarborg, Academic Work
• Anna Stenberg, Women Executive Search
• Anders Sundström, Folksam
• Filip Tysander, Daniel Wellington
• Caroline Walerud, Volumental
• Renée Voltaire, Renée Voltaire AB
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och
ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA
åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se
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Gunilla von Platen, XZAKT Kundrelation
Nami Zarringhalam, Truecaller
Niklas Zennström, Atomico

Program:
14.00
15.30
16.00
18.00
18.15
19.00

Scensamtal
Paus. Tillfälle till medieintervjuer.
Rundabordssamtal i mindre grupper samt workshop. Ej öppet för media.
Paus
Scensamtal
Avslutning

Media är välkomna att närvara under scensamtalen och i pauserna (föranmälan krävs).
Rundabordssamtalen med projektdeltagarna är slutna.
Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående
entreprenörer och företagsledare. Projektet, som lanserades i januari 2013, har som vision att få fler
unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli
entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer
gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.
Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd.
Expertrådet liksom Prins Daniel deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i
landet för att inspirera unga människor till entreprenörskap. Inom ramen för projektet arrangeras även
Prins Daniels Entreprenörsdag och ett mentorsprogram för unga entreprenörer.
Prins Daniels Fellowship drivs med stöd från Ingvar Kamprad, Handelsbanken, Nordea, SEB och
Swedbank. Under Entreprenörsdagen deltar Pär Boman, Handelsbanken, Christian Clausen, Nordea
och Annika Falkengren, SEB.
Mer information om IVAs projekt och de medverkande finns på www.iva.se/prins-daniels-fellowship

Föranmälan till:
Anna Lindberg, kommunikationsansvarig Prins Daniels Fellowship
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Telefon: 08-791 29 91 Mobil: 076-133 36 68
E-post: anna.lindberg@iva.se

Övriga kontaktpersoner:
Ulrika Näsholm, informationssekreterare
Kungl. Hovstaterna
Telefon: 070-519 41 44
E-postadress: ulrika.nasholm@royalcourt.se
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