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Etablere Startup Extreme i Hallingdal

Med prosjektet “Startup Extreme” ønsker vi å flytte Startup Extreme til
Hallingdal, og skape en ramme for å bli en av Europas viktigste arenaer
for vekstselskaper og alle deres støttespillere.

Startup Extreme, startet i 2015, er allerede en av de mest anerkjente
startup eventene i Europa. Med ny lokasjon som kan håndtere store
vekstambisjoner, vil Hallingdal stå i sentrum av hele Norges og Europas
startup økosystem.

Startup Extreme er en internasjonal arena hvor vi inviterer verden til å
møte norske selskaper, dele kompetanse, bygge relasjoner, diskutere
viktige temaer og koble Norge på verden. Dette inspirerer selskaper til
raskere vekst, og inspirerer nye gründerdrømmer.

LANGSIKTIG SATSING FOR LOKALT NÆRINGSLIV
Startup Norway som står bak Startup Extreme har siden 2010 blitt et av
nordens ledende selskaper innen ekspertise på å utvikle startup
økosystemer. Et sterkt lokalt startup økosystem er viktig for å skape nye
arbeidsplasser, med startups som en av de viktigste kildene til nye
arbeidsplasser. Startup Norway jobber i de fleste norske regioner, med
programmer og arrangementer for å inspirere og utdanne neste
generasjon gründere, investorer og næringsliv.

Startup Extreme´s hovedmål er å synliggjøre det norske startupmiljøet
internasjonalt. Vi bygge broer mot internasjonale miljøer for å gi
muligheter for startups fra Norge til å bygge internasjonal relasjoner.

“Med Startup Extreme i Hallingdal får vi etablert en “motorvei for internasjonal
kompetanse om skalering og vekst” direkte til næringslivet i Hallingdal. “

Startup Extreme har allerede har bygget et rykte som et av Europas
hotteste startup eventer, og dermed økt oppmerksomheten fra
internasjonale medier og investormiljøer mot Norges voksende miljø for
startups og scaleups.

“””“It started less than four years ago, but has already built a reputation as one
of Europe’s hottest startup events. … “

— Joakim Malmberg, Business Insider, April 2018”””
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LANGSIKTIG MÅL

Det langsiktige målet med Startup Extreme er å skape en ledende arena
for startups og innovasjon i Hallingdal, med effekter og ringvirkninger
for hele regionen og nasjonen. Målet er 10 000 relevante deltagerne
hvert år bestående av investorer, medier, næringsliv, offentlig sektor,
støttespillere, og forskningsinstitutt.

Startup Norway jobber med et 20-års mål om at Norge skal bli en av
verdens 10 beste startup nasjoner, og Startup Extreme er en av de
viktigste aktivitetene for å nå det målet.

● Det skal være en nordisk og europeisk go-to arena for alle
vekstselskaper, investorer, næringsliv og politikere.

● Over 10 000 relevante deltakere skal delta årlig (om 5 år).

● Være tydelig omtalt blant topp 5-lista av startup eventer i Europa.

HOVEDMÅL 2022

Hovedmål av året er å flytte og etablere Startup Extreme i Hallingdal som
den nye lokasjonen for internasjonal vekst av arrangementet i årene som
kommer. Prosjektet søker støtte til etableringen, derav førstegangs
utvikling av nytt program, tilpasning til arenaene, og involvering av
regionale miljøer for å sikre at arrangementet bidra aktivt til lokal
næringsutvikling.

DELMÅL 2022

● Få så mange internasjonale investorer og journalister som mulig til
å reise til Hallingdal og møte det regionale nærings og
innovasjonsmiljøet sammen med startup-miljøet fra resten av
landet.

● Flytting og etablering av Startup Extreme post-corona
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● Konsept-utvikle og gjennomføre nytt format på konferansen
tilpasset ny lokasjon og vekst-ambisjoner for de neste 10 årene med
Startup Extreme.

● Re-etablere avtaler med eksisterende og nye økosystem-partnere
for Startup Extreme post corona og i Hallingdal.

● Sikre bærekra�ig finansiering for vekst av organisasjonen for årene
som kommer gjennom avtaler med næringsliv.

● Gjennomføre vellykket markedsføringskampanje og selge
minimum 500 billetter til 2022 og 1000 til 2023.

● Utvikle organisasjonen til å jobbe langsiktig med Startup Extreme
post corona.

Resultatmål 2022

Event
● Sikre at Hallingdal får en av Europas hotteste startup eventer som

gir store langsiktige ringvirkninger for lokal næringsutvikling i
årene som kommer.

● 500-700 deltagere i Hemsedal i april 2022
● 10-15 internasjonale PR historier i velkjente medier
● 10 nasjonale PR artikler i store norske medier

Hallingdal
● Inspirere til at det startes 10 nye lokale vekstselskaper i Hallingdal

ila 2022
● Sikre at hele Hallingdal er med - høy grad av lokalt eierskap til

satsingen
● Involvering av frivillige fra hele regionen
● Sikre at hele Hallingdal støtter opp og får god effekt av

arrangementet
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Team og ekspertise

Startup Norway har siden starten i 2010 etablert et kompetanse og
kapitalmiljø for startups hvor selskapet kjører aktiviteter som bidrar til
økt kompetanse og kapital for selskaper i vekst.

Startup Norway er pr februar 2022 et team med 28 fulltidsansatte fordelt
mellom følgende fokusområder.

● Startup og vekst
● Investering og kapitalinnhenting
● Corporate og public startup samarbeid
● Markedsføring og rekruttering
● Event og konferanse
● Fasiliteter og møteplasser
● Administrasjon og ledelse

Styre og management:
Maja Adriaensen, Knut Wien, Anita Krohn Traaseth, Katrine Fotland, Pål
Næss

Investor team:
Bjørn Christensen, Eirik Nerdal, Janna Goncharova, Vanessa Mbamalu,
Thomas Wittusen, Ketil Wig, Ekaterina Yurchenko

Startup team:
Virginia Vegas, Even Ifar Fossland, Jonas Lundervold, Thron Berg,
Solveig Indregård, Sean Jayven Aguinaldo, Adrian Prigel Jordahl, Verineia
Codrean, Monica Costa Gåseide

Marketing og event team:
Eirik Strøm, Justyna Lesniak, Ines Sanchez, Andres Pardo Rodríguez,
Hening Atmaningtyas, Mikkel F. Press, Mette Kvåle, Kellie Persson, Håkon
Eide
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Lokale ringvirkninger

Vår forventninger til Startup Extreme er at satsingen bidrar til flere
startups og økt kompetanse om vekst og etablering av nye selskaper
lokalt.

Eksempel fra Finland - hvordan Slush, Finland's største startup event,
har vært med å drive entreprenøriell kultur i Finland.

“A new economy

Whilst Finnish politicians first welcomed Slush as an enabler of
entrepreneurial culture at best, a passing fad at worst, they have been
forced to re-evaluate its impact. Slush is now the jewel in the political
crown and a driving force that helps the Finnish economy gravitate
towards a global and tech-focused mindset.

One of the most significant changes inspired by Slush is that Finland can
develop a broader understanding for tech. One of the biggest impacts so
far has been in Finland, where learnings, talent and capital are now
circulating on an unprecedented scale.

At the heart of Slush, is a really tight-knit community of students, serial
entrepreneurs, investors, founders, advisors and employees. Perhaps the
building of this community is ultimately the most important
achievement in this story – Slush is simply the by-product.”

Vi forventer at Startup Extreme bidrar sterkt til næringsutvikling på
disse 6 punktene

● Inspirere etablering nye selskaper
● Økt kompetanse om vekst blant eksisterende bedri�er
● Økt nettverk av støttespillere, investorer og kunder for nye og

etablerte virksomheter i Hallingdal
● Branding og synlighet av hele regionen mot en ny ressurssterk

målgruppe
● Entreprenøriell kultur som grunnlag for vekst i næringsliv
● Vekstselskaper etablert eller tilflytter Hallingdal
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Lokale aktiviteter
Spesifikke initiativ for lokalmiljø

Pre-event for Hallingdal
● Lager gratis pre-event for å inspirere og invitere hele hallingdal (Ons 27 -

1530-1800)
Side-event under hovedprogram
● Lokale næringshager kan invitere til nettverking-aktivitet og møteplass for sitt

nettverk under hovedprogram (Tors 28)
Hallingdal som avsender av SX
● Ordførere fra Hallingdal sier velkommen i flere arena
● Kommunisert som medarrangør av SX i media og markedsføring

Egen invitasjons-gruppe mot regionen
● Sammen med lokalt næringsliv inviterer vi startup økosystemet i Hallingdal til å

delta på arrangementet. Rabatterte billetter.
Involvering av lokale leverandører
● Bruker lokale leverandører fra hele Hallingdal, samt frivillige før og under event.

Lokale startups på pitch-scenen
● Sammen med næringshagene og etablerersenteret  velges startups fra regionen

som prioriteres på pitche-scenene under hovedprogram.

Aktiviteter i årshjulet for lokalmiljø - år 1 - oppstartsår
.

Frivillig-opplegg
● Frivillige bidrar inn på Startup Extreme, eller i forkant av Startup Extreme og får

tilbake muligheten til å være med i SN-frivillig program
○ Programmet består av 4-6 samlinger i året hvor de frivillige trenes i

startup metodikk, i kombinasjon med nettverksbygging og sosialt.

Programmer
● Startup Norway har en portefølje av programmer som kan benyttes lokalt av

næringshagen ved ønske
○ Investor-programmer (https://www.startupnorway.com/investor)
○ Startup-programmer: Portefølje startup programmer

Investor-mobilisering (løpende aktivitet)
Engasjere og mobilisere lokale investorer til å investere i startups i tett samarbeid med
lokale aktører. Både mobilisere hyttefolk og lokalbefolkningen til å bli kjent med startup
investering som en aktivaklasse. Koble investeringsmuligheter og investorer på tvers av
eksisterende nettverk og miljøer.
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Finansiering

Startup Extreme søker regionrådet bidrag til å etablere Startup Extreme
på lokasjon. Det søkes finansiering til arbeidet det medfører å flytte,
forankre, involvere, engasjere i ny region.

Kostnadsplan etablering og flytting

H1: ETABLERE STARTUP EXTREME I
HALLINGDAL 650,000

H1.1: Konseptutvikling ny lokasjon 100,000

H1.2: Kundereisedesign ny lokasjon 100,000

H1.3: Leverandørarbeid ny lokasjon 80,000

H1.4: Partnerarbeid ny lokasjon 200,000

H1.5 Materiellutvikling ny lokasjon 170,000

SUM ETABLERING STARTUP EXTREME NY
LOKASJON 650,000

Finansieringsplan etablering og flytting

Startup Extreme er en langsiktig satsning som regionen vil dra nytte av
for å etablere kultur for entreprenørskap og vekst. Ved å støtte sastningen
fra start og bidra til at det lykkes, skaper vi et godt grunnlag for videre
samarbeid hvor vi bygger inn mekanismene som gjør at effekten merkes
året rundt i hele Hallingdal. Startup Norway er dedikert til det langsiktige
arbeidet det krever å bygge et solid fundament og bidra til å ta
Hallingdals næringsliv til nye høyder.

Finansieringskilder: Sum

Egeninnsats Startup Norway 200,000

Hemsedal 200,000

Regionrådet (50’*5) 250,000

Total finansiering 650,000
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