
Business Model Cup HT 2020
- tävla i hållbara affärsmodeller

www.su.se/businessmodelcup

Har du en hållbar idé som du vill utveckla?
Eller vill du prova att utveckla hållbara
affärsmodeller? 
Gör det i SU Business Model Cup som är en årlig
tävling som genomförs av Stockholm Business
School, Stockholms universitet och Drivhuset.
Anmälan är öppen nu och fram till den 12
november.

Hållbarhet på alla plan
Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt, både i Sverige
och i övriga världen. Det är viktigt för alla företag, både
etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt
hållbart men även socialt och miljömässigt, för att kunna nå
bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

Vem får tävla?
Tävlingen är öppen för alla för alla studenter, forskare,
doktorander samt anställda på Stockholms universitet. 1-5
deltagare per grupp.
 

När är tävlingen öppen?
Tävlingen är öppen nu och stängs den 12 november 2020

Vad ska lämnas in?
• En kort och koncis beskrivning av din affärsidé (max 250

ord)
• En business model canvas
• Förklaring till din canvas och dess byggstenar (max 1 A4)
• Kort beskrivning om hur din idé är kopplad till FN:s globala

hållbarhetsmål (max 200 ord).

Er affärsmodell ska beskrivas utifrån Business Model Canvas
av Osterwalder och Pigneur som den är beskriven i boken
Business Model Generation.

Vad kan man vinna?
Tävlingen är indelad i två olika kategorier, bästa studentidén
samt bästa forskaridén.
Förstapris i respektive kategori 7 000 kr, andrapris i respektive
kategori är 3 000 kr.

Hur ser processen ut?

• Tävlingen startar den 10 september.
• Bidragen lämnas in senast den 12 november 2020 kl. 23.59
• Pitchträning för nominerade team 16 och 19 november

med pitchexperten Jenny Lindblad.
• Finalevent: pitch inför en näringslivsjury 3 december kl. 15,

på Invest Stockholm

På bild: Vinnaren i Business Model Cup vt 2019 tar emot
första priset av Tony Apéria.

Var skickar jag in bidraget?
Ladda upp din modell på: 
https://bit.ly/2RupXsB
 

Har du några frågor?
Läs mer på www.su.se/businessmodelcup eller mejla Tony
Apéria på tony.aperia@sbs.su.se

Välkommen med ditt bidrag!


