Partner
skapar förutsättningar för tillväxt

Att vara Connect Partner innebär att bidra till utvecklingen i våra
tillväxtföretag och till näringslivet i stort. Nya samarbeten och affärer
som du har glädje av skapas, samtidigt som affärsmannaskap och
kompetens ökar i ditt företag. Kort sagt ger vi dig en möjlighet
att förknippas med aktivt arbete för utveckling av företag och
skapande av nya arbetstillfällen.
Som Partner i Connect är du en del av en organisation
där innovationer, entreprenörskap, tillväxtkapital
och näringsliv möts under professionella former.
Betydelsefulla kontakter
Genom Connects regionala, nationella och internationella nätverk ges du möjlighet till nya
och utvecklande former av samarbete och affärskontakter – mellan ditt och andra företag
eller organisationer. Som partner kan du delta i
Connect-aktiviteter över hela landet. Ditt företag
kan också stå som värd för en av våra aktiviteter som exponerar företagets kompetens inom
tillväxtföretagande och skapar förtroende hos
framtida potentiella kunder.

Viktig ny kunskap
Partnerskapet ger även utmärkta tillfällen för
engagerade medarbetare att bidra med kompetens i tillväxtfokuserade företag och samtidigt
utveckla sin egen kunskap och affärsmannaskap.
Ett naturligt sätt att stärka entreprenörskap och
engagemang i organisationen.
Ett viktigt samhällsengagemang
Som Connect Partner är du en viktig resurs i
näringslivets stöd för Sveriges tillväxt. Genom
ett samhällsengagemang, där ditt företag visar
intresse för tillväxtföretag, skapandet av nya
arbetstillfällen och en hållbar utveckling, stärks
varumärket. Vi kallar det ”win-win”!

”För oss är det viktigt med innovation och entreprenörskap
och vi vill vara med och bidra till att tillväxten ökar här i
regionen. Därför är vi med som partner i Connect som också
är en väl uppbyggd verksamhet med bra resultat. Det är
också väldigt positivt att få vara med från början när ett
bolag byggs upp. Vi blir oftast involverade först när det har
uppstått problem men det är mycket mer tillfredsställande
och framåtblickande att få vara med och se till att det blir
rätt redan från början.”
Lotta Wikman Öman
Advokat / Ahlford Advokatbyrå

Vi skapar tillväxt
Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras
väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt.

Genom Connects processer och mötesplatser får
dessa företag unika tillfällen att presentera och
testa sina idéer på marknaden, få värdefulla råd
och kontakter som också ger möjlighet att söka
kapital.
En naturlig aktör i det svenska
innovationssystemet
Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse.
Verksamheten bygger på frivilliga insatser från
engagerade människor från näringsliv, universitet och andra organisationer vilka bidrar med
kompetens, erfarenheter och värdefulla kontak-

ter. Genom partnerskapet kan partners effektivt
bygga givande relationer med nya och befintliga
kunder och samtidigt öka sina medarbetares professionella nätverk.
Regionalt men gränsöverskridande
Modellen startade vid University of California i San
Diego och finns idag över hela världen, vilket gör
att vi kan erbjuda internationella kontaktvägar. I
Sverige har vi funnits sedan 1999 och har regionala
kontor med verksamhet i stora delar av landet. Du
hittar kontaktuppgifter till ditt närmaste kontor
på connectsverige.se.

Connect Sverige under ett år …

Norr

• Antal företag i Språngbrädan®

ca 300 st

• Företag in i FöretagsAcceleratorn®

ca 100 st

• Investerarmöten
• Företagspresentationer för investerare
• Rest tillväxtkapital

ca 50 st
ca 170 st
ca 80 MKR

• Mentorer/affärscoacher

ca 350 pers

• Partnerföretag

ca 350 st

• Aktiviteter och evenemang

ca 500 st

• Deltagare vid aktiviteter och evenemang
• Ideella professionella timmar förmedlade*

ca 1 700 pers
ca 30 000 tim

Uppsala
Öst

Väst
Sydost

*) vilket motsvarar värde över 40 MKR årligen

Skåne

