
Hur blir jag finansieringsredo? 
Finansieringsmöjligheter för företag med kreativa produkter och tjänster! 
Affärsängel? Crowdfunding? Bidrag?  Kompetens?

Lars Wallin - Designer
Lars Wallin berättar om hur hans företag har vuxit och förändrats över tid. Hör Lars Wallin berätta om 

hur han som kreatör tänker ”business”. Vad betyder investeringar utan kompetens? 

16 januari 09.00-14.00 Brewhouse Göteborg. Kostnadsfritt - anmäl nu! 

Anmälan: fashion-ink.se/smartmoneyday

Kirill Noskov - IAMRUNBOX
Kärleken till resor och passionen för löpning ledde till att Kirill Noskov tog fram en väska som löste proble- 

matiken kring skrynkliga arbetskläder i väskan. Hör Kirill berätta om IAMRUNBOX och företagets resa 

från idé till lönsamt bolag på kort tid.

Michael Eis - Crowdfundingspecialist
Michael Eis är Danmarks kung inom crowdfunding. Vad är crowdfunding? Hur skapar man ett crowdfun-

dingprojekt? Vilka delar bör ett sådant innehålla för att lyckas? Hur marknadsför man ett crowdfunding-

projekt? Michael kan och berättar allt han vet. 

David Ekelund - Icebug
David Ekelund är grundaren till Icebug som tillverkar skor för vintersport utomhus. Hör David berätta om 

Icebugs alternativa sätt att finansiera en idé; hur viktigt det är med uthållighet, envishet och inte minst bra 

och tydliga värderingar i ett företag för att få in rätt  ”smarta pengar”.

 

www.fashion-ink.se

[Lars Wallin] 
[Kirill Noskov] 

[Michael Eis] 

[David Ekelund]

Smart Money Day 

[Christine Bjärkby] 



8.30 – 9.00  Registering & mingel      
9.00 – 9.15  Intro  - Moderator: Nanette Espinasse, Strateg och kommunikatör    
9.15 – 9.55  Kirill Noskov - IAMRUNBOX 
Kärleken till resor och passionen för löpning ledde till att Kirill Noskov tog fram en väska som löste pro-

blematiken kring skrynkliga arbetskläder i väskan. Hör Kirill berätta om IAMRUNBOX och företagets resa 

från idé till lönsamt bolag på kort tid.

9.55 – 10.40  Michael Eis - Crowdfundingspecialist 
Danmarks kung inom crowdfunding. Vad är crowdfunding? Hur skapar man ett crowdfundingprojekt? Vil-

ka delar bör ett sådant innehålla för att lyckas? Hur marknadsför man ett crowdfundingprojekt? Michael 

kan och berättar allt han vet. 
10.40 – 11.00   Mingelpaus    
11.00 – 11.45  Hur tänker en finansiär?  
   Moderator: Christine Bjärkby, ansvarig Tillväxtkapital Connect Sverige 

11.45 – 12.30  Lunch   
12.30 – 13.10  David Ekelund - Icebug 
David Ekelund är grundaren till Icebug som tillverkar skor för vintersport utomhus. Hör David berätta om 

Icebugs alternativa sätt att finansiera en idé; hur viktigt det är med uthållighet, envishet och inte minst bra 

och tydliga värderingar i ett företag för att få in rätt  ”smarta pengar”.

13.10 – 13.50  Lars Wallin - Designer
Lars Wallin berättar om hur hans företag har vuxit och förändrats över tid. Hör Lars Wallin berätta om 

hur han som kreatör tänker ”business”. Vad betyder investeringar utan kompetens? 
13.50-14.00  Summering
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