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AudioApps storfavorit 
Igår hölls för fjärde året i rad Dragons at the University, tävlingen som ger studenter chansen att 
uppleva ett hett möte med riskkapitalister.  Arrangörer är Sten K. Johnson Centre for 
Entrepreneurship och VentureLab. Klas Moldéus från företaget AudioApps presenterade en lösning 
för guidade museiturer i mobilen och vann både drakarnas och publikens gillande. 

Finalen för Dragons at the University ägde rum på Ideon igår eftermiddag med en publik på nästan 
100 personer från studentvärlden och det lokala innovationssystemet.  

De vinnande lagen fick ta emot en prissumma på totalt 11 000 kronor av PwC. Juryns bedömning av 
bidragen utgick från projektens trovärdighet och potential samt retorisk förmåga hos de tävlande. 
Bland affärsidéerna fanns allt från anpassbar gatubelysning till motoriska surfingbrädor och 
biosensorer för mätning av kvaliteten på kött och fisk. 

”Roligt att se hur alla team har utvecklats sedan semifinalen och idag bjuder på riktigt bra 
presentationer”, sa Mikaela Färnqvist, tf verksamhetsledare för VentureLab, efter finalen. ”Kul också 
att även publiken får se vilka spännande idéer som studenterna har.” 

”Det är först i de skarpa lägena som man utmanar sig själv, vilket studenterna nu praktiskt fått erfara. 
Det var roligt att se väl förberedda team, vassa drakar och en enormt entusiastisk publik som gjorde 
hela tävlingen så lyckad ” sa Lottie Olsson Norrsén, ansvarig för externa relationer på Sten K. Johnson 
Centre for Entrepreneurship.  

Samtliga vinnare:  

• Total vinnare (5 000 kr) – AudioApps 
• Trovärdighet (2 000 kr) – AudioApps 
• Potential (2 000 kr) – FreshPack 
• Retorisk förmåga (2 000 kr) – Radinn AB 
• Publikens pris – AudioApps 

 
För mer information, kontakta gärna 
Mikaela Färnqvist, VentureLab, 070-358 77 41, mikaela.farnqvist@venturelab.lu.se  

Lottie Olsson Norrsén, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, 070-424 83 21, 
lottie.norrsen@fek.lu.se 
 
Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship erbjuder erkända utbildningar i entreprenörskap och bedriver 
spetsforskning inom området. VentureLab är universitetets verksamhet för att stimulera entreprenörskap och 
för att stötta och hjälpa studenter och nyexaminerade som funderar på att starta eget. 
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