
 
 
 
 
 
I Västsverige finns starka och spännande tillverkningsföretag och en stor 
kreatörsbas med några av de främsta byråerna i världen. Vi har ingenjörer, 
företagare, uppfinnare, mjukvaruutvecklare och entreprenörer i 
världsklass. Och i Västsverige är vi gränsöverskridande och prestigelösa. 
Duktiga på det vi gör, men väldigt sällan poserande. Dessutom finns 
människor med en vilja att investera egna pengar i nya projekt.  
 
Vad händer om vi sätter några av dessa människor med olika 
bakgrund runt samma bord? Om alla som sitter runt bordet dessutom 
har ambition och mandat att utveckla nya produkter, tjänster eller företag 
tillsammans med andra? 
 

Vi är övertygade om att arbete över kompetensgränser kan ge 
fantastiska resultat. Till och med så frön till framtidens världssuccéer. Och 
det är inte bara roligt för den som deltar, utan nya succéer i vår del av världen 
är avgörande för Göteborg och Västsveriges framtid. 
 

Ambitionen med Boxen är att se om det är möjligt att under koncentrerad tid 
skapa idéer och avsiktsförklaringar till nya produkter, tjänster och företag 
genom att låta människor med olika kompetenser och bakgrund mötas under 
två halvdagar. Helt enkelt att gasa upp innovationsprocessen. Nu finns 
chansen för dig att vara med i den första Boxen. 
 

Vi träffas och arbetar tillsammans under två halvdagar. Du som 
väljer att komma ska vilja träffa andra för att utveckla nya idéer tillsammans. 
Martin Sande från Preera processleder de båda halvdagarna. 
 
Alla deltagare får möjlighet att nominera frågor för deltagarna att 
jobba vidare med under dagarna. Som deltagare väljer man själv vilka frågor 
man vill engagera sig i. 
 

Deltagarna består av en blandning av företagare, investerare, kreatörer, 
uppfinnare, ingenjörer och mjukvaruutvecklare. Det kommer att finnas 
experter på plats som täcker in områdena juridik, patent, innovation, export 
och företagsutveckling. 
 

Vill att det ska läggas grunden till så många sammarbeten som bara 
är möjligt innan de två dagarna är till ända. Helt enkelt så frön till vad som 
kan bli nya produkter, företag och tjänster. Som deltagare är Boxen 
kostnadsfritt. 
  



 
 
 

 
 
Deltagarkriterier 
1. Du ska ha mandat att på plats med nya människor kunna utveckla något 
som kan bli en delägd produkt, tjänst eller ett företag. Om du hittar något du 
vill gå vidare med ska du kunna teckna en avsiktsförklaring/Letter of Intent 
innan du lämnar Boxen. 
 

2. Du ska se värdet av att arbeta med erfarna människor som du inte kände 
sedan tidigare oavsett om de är designers, uppfinnare, kreatörer, affärsänglar, 
entreprenörer eller ingenjörer. 
 

3. Du ska ha genomfört utmanande projekt i ditt liv som du kan berätta om. 
Grundförutsättningen för att Boxen ska bli värdefull för deltagarna är att alla 
som är där vill skapa något nytt och har möjlighet att göra det med någon 
annan. Vi vill ha med öppna och prestigelösa deltagare, som tycker om att 
möta nya människor.  
 
Var, när och hur? 
Vi träffas den 20 augusti kl 13:00-17:00 och 21 augusti kl 08:00-13:00 på 
Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14 i Göteborg.  

 
Det kostar ingenting, anmäl ditt intresse till info@adasweden.se. Men vänta 
inte, platserna kan ta slut. 
 

Vilka driver Boxen? 
Boxen ägs och drivs gemensamt av ADA inom Business Region Göteborg och 
innehållsbyrån Matter i samarbete med Västsvenska Handelskammaren.  

Har du frågor eller funderingar kring Boxen kan du höra av dig till Rasmus Heyman 
0730-61 07 79 eller rasmus.heyman@businessregion.se. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


