EN STADSBIL
FÖR LANDET.
ŠKODA Superb AllDrive TDI DSG
fr. 319.900 kr

Eller en landetbil för staden.
Med en fyrhjulsdriven bil från ŠKODA är du utrustad
för både bekväma och krävande situationer.
Välkommen in till någon av våra 71 återförsäljare
och över 130 verkstäder. Eller besök skoda.se

JUST NU: AllDrive+ paket inkl. alcantaraläder/skinnklädsel och webastovärme
för 9.900 kr (Ord. pris 25.000 kr)
Bränsleförbrukning blandad körning från 6,3 l / 100 km, CO2 från 166 g / km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Zennström delar ut
sig själv i pris – igen
För andra gången utlyser Niklas Zennström,
som grundade ip-telefonitjänsten Skype, en
tävling där priset är ett år med honom som
mentor.
Förra årets vinnare Svante Bengtsson
uppmanar alla som har en klimatsmart
produkt att ansöka.
Entreprenören Niklas Zennström har genom stiftelsen
Zennström Philanthropies
engagerat sig i klimatfrågan.
Förra året instiftade han priset Green Mentorship Award
för att hjälpa svenska uppstartsföretag som har en produkt eller idé som bidrar till
ett bättre klimat.
”En del av lösningen på klimatproblemen ligger i smarta
produkter och nya innovationer som kommer fram via
entreprenörer. Då är frågan
hur vi kan hjälpa dem på bästa
sätt. Vi tror också att uppmärksamheten kring priset kan
inspirera andra entreprenörer
att arbeta med energi- och miljöprodukter”, säger han.
För det vinnande företaget
innebär det månatliga möten
med Niklas Zennström, intro-

och därför är det viktigt att
bygga upp ett förtroende.”
”Man kan titta på en teknisk sak och tänka att den här
borde fungera. Men i slutänden handlar det om att få förtroende för dig som säljare. Då
är det viktigt vilka du har som
backar upp dig, som visar att
man är en seriös person att
lyssna på”, säger han.

duktion till hans nätverk och
en möjlighet att ta del av hans
entreprenörskunnande.
Förra årets vinnare, företaget Rehact, har utvecklat ett
energisparsystem för värme,
kyla och ventilation. Vd:n
Svante Bengtsson har haft god
stöttning av Niklas Zennström under året.
Måste skapa förtroende
”Vi diskuterar framför allt
organisationsutveckling, referensuppdrag och finansiering. Det är områden där Niklas har mycket erfarenhet.”
Han har också fått träffa
personer i Niklas Zennströms
nätverk och knutit kontakter
via hans filantropiska stiftelse,
något han ser som värdefullt.
”Det finns de som tror att
det företaget gör är omöjligt

PRISAR MILJÖN. Skypegrundaren Niklas Zennström har instiftat ett pris
med klimatet i centrum.
FOTO: JESPER FRISK

Kontaktytor är viktiga
Svante Bengtsson uppmanar
alla företag som har kommit
en bit på väg, som har en i stort
sett färdig produkt men inte
helt fått ut den på marknaden
att ansöka till nästa års pris.
Till den som vinner priset
vill han ge följande uppmaning:
”Försök att få så många
kontaktytor som möjligt. Åk
till London, tillbringa några
dagar där, möt inflytelserika
personer. Det händer mycket
i den här världen. Då kan du
snabbt göra en omvärldsanalys, så att du kan anpassa din
produkt ”, säger han.
CHARLOTTE RYDBERG
charlotte.rydberg@di.se
08-573 654 68

VINNARE. Svante Bengtsson, fjolårsvinnaren av Niklas Zennströms miljöpris, uppmanar alla klimatsmarta entreprenörer
och uppfinnare att delta i tävlingen.
FOTO: NIKLAS LUNDENGÅRD

EN CITYBIL
FÖR FRITIDEN.
Eller en fritidsbil för city.
Med en fyrhjulsdriven bil från ŠKODA är du utrustad
för både bekväma och krävande situationer.
Välkommen in till någon av våra 71 återförsäljare
och över 130 verkstäder. Eller besök skoda.se

ŠKODA Octavia Scout TDI
fr. 260.600 kr
JUST NU: Driver’s Edition inkl. Amundsen+
navigation och webastovärmare m.m. för
9.300 kr (Ord. pris 33.300 kr)
Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9 l / 100 km, CO2 från 155 g / km. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

