
På Venture Arena matchas framtidens tillväxtföretag med 
kompetenta och dri�iga nyckelpersoner. venturearena.se

Vi har bjudit in två kvinnliga ledare med lång erfarenhet inom startups 
att berätta om sin resa i nystartade företag e�er en matchning på Venture Arena

Anmäl dig på venturearena.se/anmalan

I år arrangerar InnovationskontorEtt tillsammans 
med studentföreningen för unga kvinnliga ledare  
Linwin ett förmingel inför Venture Arena för 
kvinnliga entreprenörer, ledare och nyfikna. Här 
kan du hitta nya vänner och kanske även mentorer,  
vidga ditt nätverk av likasinnande, dri�iga kvinnor 
och få veta mer om hur det är att jobba i ett startup. 
Är det så tu�t och osäkert som man ibland kan tro? 
Eller är det faktiskt roligt, utmanande och 

utvecklande? Hur hanterar man det där med 
livsbalans? Blir man ifrågasatt hela tiden bara på 
grund av sitt kön? Måste man anpassa sig till den 
traditionella bilden av en ledare eller ska man dra 
nytta av att man är annorlunda? Hur? Måste man 
besitta en massa teknisk kompetens? Eller 
välkomnar startups kvinnliga medarbetare och 
chefer för att fånga de unika konkurrensfördelar 
som mångfald erbjuder?

Lena Lyckenvik, Schemagi AB
Schemagi AB erbjuder en unik 
schemaläggningstjänst som gör den 
komplexa schemaläggningen enkel 
och ger mer tid över till 
kärnverksamheten. Under Venture 
Arena 2011 kom Lena Lyckenvik i 
kontakt med Schemagi och blev 
företagets styrelseordförande.

Jeanette Nordgren, 
Minovi AB / Linkura AB
Linkura AB och Minovi AB erbjuder ett 
livsstilsprogram som inte bara upptäcker 
ohälsa också hjälper de anställda hos våra 
företagskunder att genomföra bestående 
hälsosamma förändringar i sin livsstil. 
Detta sker genom coachprojekt med stöd 
av våra unika tekniska verktyg för 
beteendeförändring och motivation. 
Jeanette Nordgren matchades in som VD i 
Minovi under en Venture Arena

8e april kl. 16:00-17:00, Spegelsalen, Konsert och Kongress, Linköping

Våga!
Är du också nyfiken på du hur det är att kliva in i ett 
nystartad företag? Då är du välkommen att vara med 
på Venture Arena förmingel för kvinnliga 
entreprenörer, ledare och alla nyfikna på startups


