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Du har som startup-virksomhed i Danish.Care mulighed for at deltage i et målrettet rådgivningsog udviklingsforløb og i en konkurrence, der kan hjælpe din virksomhed fremad.
CareTech CHALLENGE giver dig også chancen for at vise dine produktidéer og løsninger frem i
branchen samt blandt brugere og kommende kunder – og rig mulighed for at skabe nye relationer og
komme i dialog med de centrale aktører, der præger branchen anno 2021.
Kickstart din startup-rejse med følgende aktiviteter:
• 1:1 Pitch-træning og Storytelling sessioner med
Amazing Hall
• 1:1 sessioner med Danish.Care og CareNet Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi
• Branding via CareTech CHALLENGE online
magasin, der distribueres i hele netværket og på
sociale medier
• Investor Day i samarbejde med KEYSTONES
• Brugerdag i samarbejde med bl. a.
Dansk Handicap Forbund

• Reality Check i samarbejde med The Camp
• Innovation Day i samarbejde med DTU Skylab
• How To Crowdfund Your Idea with
IDA Crowdfunding
• Stand på Startup-Zonen på Health & Rehab
Scandinavia 2021 med daglige pitch på Speaker’s
Corner
• Domæne-kendskab om behov i markedet
• Netværksdannelse - nationalt og internationalt
• Deltagelse i live finale event

Programmet CareTech CHALLENGE opbygger et innovativt økosystem for iværksætteri og
sundhedsinnovation på tværs af Danmark med fokus på udviklingen af nye og bedre
teknologibaserede løsninger.
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Sidste års vinder, MOTI ApS, udtaler:
”CareTech CHALLENGE har været med til at udvide
vores professionelle netværk betydeligt og lært os,
hvordan vi skal præsentere os i forhold til blandt
andet potentielle investorer og kunder”

- Lad os sammen udvikle morgendagens danske hjælpemidler og
velfærdsteknologi med internationalt potentiale!
For mere information kontakt Chefkonsulent for Velfærdsteknologi, Innovation & Startups,
Anders Lyck Fogh-Schultz, på tlf.:+45 2299 3244 eller mail: alfs@danish.care
Læs mere på www.danish.care/challenge

