Swedish Innovators är en insamlingsstiftelse som hjälper och stödjer
uppfinnare

Vi hjälper fristående uppfinnare, att tillsammans bli starka samt
skapa en innovationsmiljö som genererar sysselsättning och
skatteintäkter till Sverige som grund till vår framtid och välfärd.

Swedish Innovators
har etablerats med målsättningen att utveckla en
attraktiv och kreativ innovationsmiljö för Sveriges uppfinnare.
Idag står manga uppfinnare utanför statens innovationsstöd.

Uppfinnare har en mycket stor möjlighet att påverka Sveriges
välfärd genom att skapa bärkraftiga innovationer.

Swedish Innovators drivs av uppfinnare som förstår miljön för

Innovationer är
Sveriges framtid!

idébärare, uppfinnare, entreprenörer och innovatörer.

Swedish Innovators:
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politiskt obunden
insamlingsstiftelse
oberoende paraplyorganisation
tre olika medlemskap för föreningar och uppfinnare
flera lösningar under utveckling för att hjälpa fria uppfinnare

Swedish Innovators
Kämpegatan 36
451 32 Uddevalla
Tel: 0761 16 01 00
info@sweinn.se
www.sweinn.se

Onlinesupport
Våra onlinesystem hjälper och stödjer
våra medlemmar och föreningar att utSwedish Innovators hjälper, stödjer och utvecklar lokala uppfinnarföreningar. Vi hjälper våra

veckla sin idé till innovation.
medlemsföreningar att utveckla sina medlemmars idéer till en hållbar uppfinning med hjälp av de
stödsystem som vi utvecklat. Swedish Innovators bedriver också opinion samt forskning och utveck-

Utbildning

ling av innovationsmiljön för Sveriges fria uppfinnare. Tillsammans är vi starka!

Vi genomför utbildning för uppfinnare,
skolor, politiker , företag, kommuner m fl
grupper som hanterar idéer.

Personligt stöd
Du får I Din uppfinnarförening personligt
stöd av särskilt utbildade innovaVi har utvecklat en 9-stegs checklista där Din

Swedish Innovators hjälper dig att föra ut Din

lokala uppfinnarförening hjälper Dig att utveckla

uppfinning på marknaden.

Din idé till en hållbar uppfinning samt därefter
ansöka om passande immaterialrättsligt skydd
ex patent, designskydd osv.
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Försäljning och licensiering
Arbeta med Din uppfinning
Starta och driva företag

Idéråd
Marknadsanalys

Genom vår “svarta bok” värnar vi om Din rätt

Nyhetsgranskning

som uppfinnare.

Prototyptillverkning
Ritningar
Personligt stöd

tionsguider.

