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Venture  Cup  Nord  
  

Cellfab  
Johan  Persson-  Luleå  

Cellarmering  är  en  ny,  unik  armering  för  betong,  asfalt  samt  andra  material.  Dess  
geometriska  patentsökta  struktur  ger  helt  unika  egenskaper  jämfört  med  den  armering  
som  finns  idag.  Cellarmering  är  svaret  på  ett  behov  av  mer  hållbar,  kostnadseffektiv  och  
miljömedveten  infrastruktur.  
  
OnTop  
Jan  Thim,  0DWWLDV2¶1LOV,  Anatoliy  Manuilskiy,  Mohammad  Anzar  Alam  ±  MiU,  Sundsvall  
En  optisk  mätare  som  mäter  pappers  topografi  direkt  på  pappersbanan  i  en  
pappersmaskin  i  realtid,  OnTop  (Online  Topografisk  mätning).  Mätaren  kan  automatiskt  
övervaka  och  logga  topografiska  mätvärden  över  hela  pappersytan,  vilket  kan  ge  varje  
kvadratmeter  på  producerat  papper  en  kvalitetsstämpel.  
  
MD  Biomedical  AB  
Pernilla  Abrahamsson,  Romain  Maugrain,  Sara  Kuusinen  ±  UmU,  Umeå  

MD  Biomedical  AB  lanserar  Surface  MD  ±  en  unik  mikrodialyskateter  som  placeras  på  
ytan  av  ett  organ  istället  för  i  organet.  Surface  MD  kan  kontinuerligt  övervaka  svårt  sjuka  
patienter  (kirurgi)  vilket  kan  leda  till  bättre  behandling,  minskat  trauma  och  högre  
överlevnad  för  patienterna  samt  en  kostnadseffektivare  vård.    

  
  

Venture  Cup  Väst  
  
Alusera  
Christoffer  Hansson,  Yibing  Qiao,  Khaled  Atta  ±  GU,  Göteborg  
Alusera  har  patenterat  en  teknik  för  att  tillverka  aluminium  som  lyser  i  mörker.  
Aluminium  som  lyser  i  mörker  kan  användas  till  nödutgångsskyltar,  som  vid  ett  
strömavbrott  fortsätter  lysa  obehindrat.  Utöver  skyltar  kan  Alusera  behandla  pratkiskt  
taget  alla  aluminiumprodukter  man  vill  ska  lysa  i  mörkret.  
  
  
Virtual  Trainer  
Robert  Lidén,  Daniel  Aarenstrup,  Jonas  Samuelsson  -  Halmstad  
Virtual  Trainer  erbjuder  träningsanläggningar  en  revolutionerande  lösning  för  att  utbilda  
sina  medlemmar  och  avlasta  sin  personal.  Produkten  är  en  virtuell  instruktör  i  form  av  en  
pekskärm  där  man  på  ett  användarvänligt  sätt  får  tillgång  till  hundratals  innovativa  och  
pedagogiska  instruktionsfilmer.    
  
Remente  
David  Brudö,  Idriz  Zogaj,  Anders  Hallin,  Niklas  Forser  -  Göteborg  
För  20  år  sedan  var  det  ovanligt  att  gå  på  gym.  Idag  har  de  flesta  ett  gymkort.  Nästa  
revolution  kring  vårt  välbefinnande  handlar  om  mental  styrka.  Precis  som  vi  tränar  den  
fysiska  styrkan  för  att  må  bra  behöver  vi  träna  vår  mentala  styrka.  Remente  är  ett  
mentalt  gym  på  nätet  där  du  tränar  din  hjärna  för  att  få  ut  mer  av  livet.    
  
  
  

  
Venture  Cup  Syd  
  
Snabboteket  
Johan  Bergenholtz,  Filip  Larsson,  Jacob  Lönroth,  Elisabet  Joelson  -  Lund  
Snabboteket  erbjuder  receptfria  läkemedel  och  apoteksprodukter  i  mindre  förpackningar  
för  direkt  konsumtion  i  nya  försäljningskanaler.  Produkterna  kommer  främst  att  finnas  
där  folk  är  "on  the  go".  Exempelvis  tåg,  färjor,  flygplatser,  bensinstationer.  
  
Hydrokinetic  Energy  
Ingemar  Sekund,  Sahbi  Belarbi  -  Malmö  
Hydrokinetic  Energy  AB  jobbar  med  en  innovation  för  att  framställa  kostnadseffektiv  och  
miljövänlig  el  från  strömmande  vatten.  Det  flytande  vattenkraftverket,  som  är  flera  
gånger  effektivare  är  motsvarande  vind-  eller  solkraftsalternativ,  har  förutsättningen  att  
bli  en  del  av  lösningen  för  det  ökade  energibehovet  i  utvecklingsländer.  
  
SurveyLegend  
Jasko  Mahmutovic,  Rick  Wahl,  Shane  Doherty,  Robert  Michalski  -  Helsingborg  
SurveyLegend  ger  full  kontroll  över  din  visuella  marknadsundersökning;;  dra  &  släpp,  välj  
färger,  anpassa  bredd  &  höjd,  bakgrund,  design  och  mycket  mer.  THE  LEGEND  gör  det  
enkelt  att  se  bra  ut.  Dela  din  LEGEND  till  Facebook,  Twitter  eller  LinkedIn  med  ett  klick.  
Implementera  THE  LEGEND  direkt  till  din  blogg  eller  hemsida.  

  

  
Venture  Cup  Öst  
  

Sensa  Bues  
Bo  Hammarlund  och  Olof  Beck  -  KI,  Stockholm  
Sensa  Bues  erbjuder  den  enklaste  drogdetekteringen  på  marknaden  för  professionellt  
bruk.  Nu  säger  vi  adjö  till  integritetskränkande  övervakade  urinprov  och  blodprover.  Ett  
par  andetag  avslöjar  droganvändaren.  Säker  teknik  som  håller  i  rättslig  prövning.  Sensa  
Bues  marknad  är  en  del  av  de  cirka  300  000  drogtester  per  dygn  i  Europa  och  
Nordamerika.  
  
Berries  by  Astrid  
Astrid  Bengtsson  -  Stockholm  
Berries  by  Astrid  AB  utvecklar  en  ny  sorts  dryckesautomat  för  dig  som  har    
bråttom.  Vi  erbjuder  tre  goda  smaker  med  enbart  naturliga  ingredienser  av  högsta  
kvalitet.  Du  betalar  i  automaten  med  kort  eller  mobil.  Vi  riktar  oss  till  bl.a.  servicehandel,  
gym  och  köpcentra.  Rengöring  och  service  utförs  av  oss.  
  
Linkura  
Marcus  Hultberg,  Gustaf  Hansen,  Johan  Gunnarsson  -  LiU,  Linköping  
Linkura  gör  det  enkelt  för  kostintresserade  och  personer  med  kostrelaterade  sjukdomar  
att  hålla  koll  på  vad  maten  de  äter  innehåller  och  hur  kosten  påverkar  olika  fysiologiska  
värden.  Våra  tjänster  erbjuds  via  webb  och  mobil  med  målsättningen  att  göra  det  lättare  
att  äta  och  medicinera  rätt.  
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