Efterlysning af nye

sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger
Er det DIG vi skal støtte? Ansøg senest 1. oktober 2018
Tilmeld dig nu og få vurderet din idé eller nye løsning af fagkompetente dommerprofiler. Få adgang til
knowhow og et stærkt netværk. Bliv nomineret til finalen og få et udviklingsforløb. Vind, og få en blåstempling,
der kan bringe dig videre.

ANSØGNING
1. okt.

FINALISTER UDNÆVNES
15. okt.

MINI-ACCELERATOR
15. okt. – 22. nov.

FINALE EVENT
29. nov.

Vinderne af konkurrencen får et mentorteam, der i et år vil være sparringspartnere og rådgivere, samt
en kontorplads hos INCUBA*. Med alle otte finalepladser følger en blåstempling og mediesynlighed.
CareWare-Next’s mål er at finde og støtte Danmarks
bedste idéer og nye løsninger. Vi vil være med til at
skabe flere idéer, idémagere og stærke iværksættere.
Vi har samlet et stærkt dommerpanel af folk fra både
det private erhvervsliv og den oﬀentlige sundhedssektor. Dommerne har kompetencer og indsigt i hele
kæden fra produktidé, udvikling, design, test og til
succesfuld kommercialisering. De vurderer jeres
skriftlige ansøgninger i kategorierne 1) bedste idé og
2) bedste iværksætterløsning.

I bliver otte finalister, fire i hver kategori, der får
feedback fra dommerne og en plads i et udviklings-/
acceleratorforløb.
I får chancen for at få tilbudt et samarbejde med
investorer, oﬀentlige testpartnere eller virksomheder.
I pitcher jeres idé/virksomhedsløsning foran
CareWare-Next dommere.
Alle nominerede får synlighed i form af
pressemeddelelse og events med deltagelse af
beslutningstagere fra branchen.
Søg senest d. 1. okt.
Læs alt om konkurrencen

og hvad dit udbytte kan

blive. Ansøgningsmateriale

finder du HER eller søg på
nettet: CareWare.dk

- se fanen CareWare-Next

Kontakt Sussi Bianco info@sussibianco.dk +45 2253 0567 Projektleder og Co-founder CareWare-Next

*) Gratis kontorfacilitet i 3 mdr. + adgang til INCUBA's fællesfaciliteter + mentornetværk.

CareWare-Next 2018

CareWare-Next aktiviteter
CareWare-Next er Tech BBQ partnere

25. september 2018
Kom til vores fælles InvestorSpeedDating - Health
& Care Industry Edition.
CareWare-Next er samme dag vært for en panel
diskussion om mulighederne for funding,
investeringer og de andre ressoucer, der findes for
Health & Care entreprenører.
What is Tech BBQ: 2 days, 3,500 participants, 3
stages, and 21 corners. This is Denmark's ﬁrst,
oldest and largest tech and innovation summit
Tilmeld dig her: http://www.techbbq.dk/program

CareWare-Next FINALE-EVENT

29. november 2018
Kom til vinderkåring af Danmarks stærkeste
velfærdsinnovation. Du deltager, fordi du
ønsker at være med til at forbedre og forme
fremtidens løsninger, og fordi du vil spille en
aktiv rolle i en målrettet forretningsudvikling af
Danmarks stærkeste idéer indenfor Health &
Care. Netværksdelen og stemning fremhæves.
Begrænset antal pladser. Ansøg om deltagelse
på CareWare.dk – Fanen CareWare-Next.
Deltagelse er gratis.

Har du en af Danmarks mest lovende løsninger inden for Health og Care?

Søg CareWare-Next Iværksætterprisen 2018
Søg Iværksætterprisen når du er på et af følgende stadier
Test
markedstilpasning

På Markedet

Skalering

Export

Med denne pris ønsker vi at fremme udviklingen af det danske vækstlag af iværksættere og startups, der
leverer løsninger til sundheds- og velfærdssektoren og har fokus på at etablere sig bedre i Danmark og/eller
på at eksportere.
Prisen går til en iværksættervirksomhed, der har en prototype i aftestning eller allerede er på markedet med
kunder.
CareWare-Next dommerpanelet prioriterer den løsning, de vurderer, samlet set har det største
vækstpotentiale. Målt ud fra ”lovende produkt”, ”organisation med de nødvendige kompetencer” og ”realistisk
forretningsmodel”

Søg CareWare-Next Idéprisen 2018
Søg Idéprisen når du er på et af følgende stadier
Idé

Koncept

Prototype

Prototype
første testforløb

Med denne pris ønsker vi positivt at skubbe til idéskabelsen i Danmark. Der er brug for nytænkning og
mange, forskelligartede idéer, der kan udvikles videre til nye, værdiskabende produkter og services. Vi vil
derfor opfordre grupper, organisationer, enkeltpersoner, iværksættere, studerende, forskere, medarbejdere
inden for sundhedssektoren, borgere og pårørende, samt opfindere m.m. til at deltage i CareWare-Next
Idékonkurrencen. Idéen kan være på et tidligt stadie. Idéprisen går til den idé, som CareWare-Next
dommerpanelet vurderer vil skabe størst værdi for samfundet og borgerne, hvis den realiseres.

Læs mere på nettet: CareWare.dk - fanen CareWare-Next
Kontakt Sussi Bianco info@sussibianco.dk +45 2253 0567 Projektleder og Co-founder CareWare-Next

