
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PRESSMEDDELANDE 2008-04-09 
 
Communication & Mobile Applications Forum 
Möt innovatörer, entreprenörer, forskare, finansiärer 
och globala företag på unika nätverksdagar i Stockholm! 
 
Fler än 200 deltagare träffas och mer än 60 presentationer kommer att hållas när 
framtidens tekniska lösningar och affärsidéer inom telekom och IT diskuteras under två 
dagar, 28-29 april, på hotell Clarion. Intresset har varit mycket stort så forumet har fått 
begränsas till de 40 allra mest spännande tillväxtföretagen, med störst behov av 
internationellt samarbete. 
 
Förenkling, standardisering och samarbete är nyckelbegrepp när telekom, IT och mobila 
applikationer utvecklas för framtiden. Andra avgörande framgångsfaktorer är att koppla 
innovationer inom FoU-organisationer till applikationer och service som slutanvändaren 
kräver. Genom Communication & Mobile Applications Forum skapas en mötesplats för 
innovatörer vid små och medelstora tillväxtföretag att träffa ledande europeiska forskare och 
experter, entreprenörer samt globala teknikbolag och investerare. 
 
– Alla snackar om att jobba i nätverk. Här händer det! Det är inte frågan om vad vi ska göra 
utan hur, säger projektledare Håkan Larsson, Innovationsbron, som är en av dem som varit 
med och bildat i-techpartner med stöd av EU-kommissionen. 
 
Bland de svenska deltagarna finns Ericsson Mobility World, Microsoft AB, Vägverket, 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt Saab Ventures. Dessutom medverkar en rad 
spännande uppstickarföretag som söker partners för sina nya, tekniska lösningar. 
 
– Forumet stärker det internationella samarbetet. Bolag i och kring universitetsinkubatorer 
kan här få nya partners och ta del av experters och forskares kompetens. Det är också ett 
titthål för investerare och teknikbolag in mot universitet och högskolor. 
 
– Grundtanken är att presentera forskningsidéer för de små- och medelstora företagen så att 
idéerna snabbare kan nå marknaden, säger Håkan Larsson. 
 
Han anser att Sverige med sin tradition av utveckling av telekom och IT, tillsammans med de 
innovationssystem som växt fram på senare år, ligger långt framme på området. 
 

i-techpartner is supported by the European 
Commission under the PRO-INNO Europe initiative 
of the FP6 activity Research and Innovation as the 
INNO-Action named Tech SME Partnering. 



– Det här är en oerhörd möjlighet att visa upp Sverige och det finns ett stort intresse för att 
komma hit. 
 
Han nämner ett lyckat exempel från det första forumet i detta slag, som hölls i december förra 
året i Porto, Portugal. 
 
– Ett litet bolag från Luleå, Oricane, som arbetar på att minska strömförbrukningen från till 
exempel servrar och datorer hade en önskepartner i Cisco. Det visade sig att det företaget var 
representerat på forumet och en bra kontakt etablerades. Vi vill se fler sådana exempel på kort 
sikt. En annan ambition med nätverket är att skapa goda internationella samarbeten och 
därmed stärka Europas konkurrensförmåga på lång sikt. 
 
Håkan Larsson välkomnar journalister och medier att passa på tillfället att få inblick i det som 
händer nu och inom kort inom den heta telekom- och IT-branschen med alla dess mobila 
applikationer. Inte minst kan det spela stor roll för Sverige som ju är ett av de ledande 
länderna inom branschen. 
 
Anmäl dig här till Communication & Mobile Applications Forum 28-29 april, hotell Clarion, 
Ringvägen 98 i Stockholm: http://e-unlimited.com/events/p200243/registration-media.asp 
 
Mer information: 
 
Projektledare Håkan Larsson, Innovationsbron 
Tel. 070-629 37 04, hakan.larsson@innovationsbron.se 
 
Rebecca Arklöf, Europe Unlimited 
Tel. +32 643 36 92, rebecca@e-unlimited.com 
 
Fakta om nätverket i-techpartner och Europe Unlimited 
Femton regioner i Europa deltar i nätverket i-techpartner. Hittills har fler än 300 forsknings-
projekt och 500 entreprenörer identifierats som söker internationellt samarbete. Arbetet 
inriktas på tre huvudområden: Life Science, IT och telekom, samt utveckling av nanoteknik 
och ny teknik för energi och miljö. EU-kommissionen stödjer i-techpartner genom The Pro-
Inno Europe initiative of the FP6 activity Research and Innovation as the Inno-Action Tech 
SME Partnering. 
 
Europe Unlimited bildades 1998 och är en privatägd organisation. Syftet är att erbjuda 
nödvändiga affärsresurser till innovativa teknikentreprenörer, bolag, investerare och forskare, 
för att underlätta för dem att bygga lyckosamma och ekonomiskt livskraftiga företag. 
 
Bra länkar 
Communication & Mobile Applications Forum: http://e-unlimited.com/mobilecomms 
i-techpartner: http://www.i-techpartner.eu/ 
Innovationsbron: http://www.innovationsbron.se 
 
 
 
 
 


