Bli kjent med bedriftene som
skal pitche på A-match
På A-match møter du 10 utvalgte bedrifter som er klare til å imøtekomme investorer. De tilbyr
banebrytende løsninger som skal møte morgensdagens behov for bærekraft og digitalisering.
Bedriftene representerer bransjer innen skogsindustri, sanitet, pasientsikkerhet, helse, trening
og musikk. Samtlige bedrifter er kvalitetssikret og har gode forutsetninger for videre utvikling.
På A-match den 21. oktober møter du 10 bedrifter som virkelig leverer.

Les mer om bedriftene

www.almi.se

Sikre deg en plass på A-match

Biosorbe har tatt fram en metode
som gjør att naturlige fibre blir hydro
fobe slik at de absorberer olje og
støter bort vann. Helt naturlig fiber
kan benyttes til vannavstøtende
klær, anvendes ved oljesanering,
samt i filterløsninger for rent vann.

TubeSprout™ er et nytt beplantnings
system for gran og furu. Ved hjelp av
et patentert så-rør kan skogsplanter
sås og plantes på en miljøvennlig
måte. Med hjelp av TubeSprout™ vil
skogeierens kostnader for beplanting
nesten halveres.

FineCell produserer morgendagens
biobaserte materialer, mikro- og nano
cellulose, ved teknikk som tidligere
var ukjent i skogsindustrien. Resultatet er et rimeligere og mer miljøvennlig materiale som kan benyttes som
erstatning for olje, i bl.a. gips.

Gjennom et smart skihåndtak har
Skisens utviklet verdens første
effektmåler for langrenn. Produktets
plattform gir individuelle tilbakemeldinger og virtuelle sammenligninger – et stort steg i digitaliseringen
av sport og helsebransjen.

Harvest Moon har utviklet en helt
ny type resirkulerende toalett.
Produktet møter dagens behov for
bærekraftige sanitære løsninger
som ikke er avhengig av vann, og
som omgjør avfall til næring.

Zeptagram er en blockchain-basert
trading-plattform for musikkrettigheter. Crowd-funding, salg, trading
og donasjoner via livestreaming av
konserter. Musikkskapere får helt
nye muligheter til å verne om og
leve av sin musikk.

Preactly er et digitalt verktøy som veileder organisasjoner, medarbeidere
og selvstendig næringsdrivende i deres
langsiktige arbeid med å fremme god
helse og et godt arbeidsliv. Løsningen
tar hensyn til at man påvirkes av faktorer både på og utenfor jobben.

Zigrid utvikler en teknisk løsning
som omgjør svinnvarme i lave
temperaturer i f.eks. prosess og
energibransjen til strøm. Det meste
av energien som produseres i dag
gjenvinnes ikke. Zigrids løsning er
både økonomisk og miljøvennlig.

RAPP er en IT-løsning som støtter
arbeidet med systematisk oppfølging
og utvikling av sikkerhet og kvalitet for
pasienter etter en operasjon. I fremtiden kommer mer etterbehandling
til å finne sted i hjemmet, noe som
gjør RAPP til et uvurderlig verktøy.

Exagard sikrer at organisasjoner har
rett sikkerhetskompetanse. Appen
gir ansatte pedagogisk opplæring,
kontrollerer kompetanse og følger
opp via en web-basert oversikt.
Exagard endrer medarbeidernes syn
på sikkerhet.

