
How on earth can we live smarter?

Du är inbjuden till en kreativ workshop 
där målet är att diskutera och utveckla lösningar och idéer som 

främjar en högre livskvalitet utan att öka  trycket på våra begränsade 
resurser - vår planet, vår tid och våra pengar

Teman för workshopen: 

16 juni - Expectrum (Skrapan), Västerås
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Smart Living Challenge is an innovation contest open to everyone 
with ideas on how to make daily life more sustainable

It is organised by Munktell Science Park in collaboration with the Swedish Institute, 
SISP - Swedish Incubators and Science Parks, VINNOVA, Swedish Environmental 
Protection Agency, Mälardalen University, ABB and other Swedish organisations.

FÖRPACKNING, NÄTVERK
& INNOVATION

 

MOVE med fokus på
eltransport mellan 

affären och hemmet

EAT med fokus på 
smarta förpackningslösningar

för bröd som minskar spill



Du har valts ut för att dela dina idéer och delta i medskapandet av 
lösningar för en smartare livsstil över branschgränser. För första gån-
gen någonsin bor de flesta människor i städer. Den urbana migra-
tionen kommer fortsätta under följande år. Detta kräver nya lösningar 
för hur vi kan leva,  förflytta oss och äta smartare i stadsområden.

Smart Living Challenge är en öppen innovationstävling utformad 
att skapa affärsmöjligheter och idéer som främjar en hållbar livsstil i 
städer. Femton vinnare kommer att få det stöd de behöver att ta sina 
idéer till marknaden. Tävlingen kommer också att öppna upp dörrar till 
ett internationellt nätverk av forskare, entreprenörer och innovatörer. 
Men det är inte allt. Vinnarna kommer att tas med på en spännande 
resa till innovativa hotspots i Sverige, under Nobelveckan 2014. 

Din kunskap och kreativitet kan vara vad som behövs för att skapa 
morgondagens lösningar.

smartlivingchallenge.com

NÄR?
16 juni kl 9.00 - 13.00

VAR? 
Expectrum (Skrapan) 
Kopparbergsvägen 10 

Västerås

HUR?
För att delta, registrera dig på  

http://bit.ly/slcv-as

ANMÄL DIG FÖRE 10 JUNI

DINA IDÉER KAN
GÖRA SKILLNAD!


