
På vår hemsida kan du läsa väldigt mycket mer om 

dina möjligheter att växa med Krinovas Innovationsarena. 

Där hittar du också kontaktuppgifter till våra 

business designers.

Kontakta oss 
redan idag

krinova.se/innovationsarenan

Krinova Incubator & Science Park  /  www.krinova.se
Stridsvagnsvägen 14  /  291 39 Kristianstad

Anmäl dig till 
vårt nyhetsbrev 
via vår hemsida

Ensam är inte stark
Innovations- och utvecklingsstöd för nya och 
etablerade företag som vill framåt



›› Till dig  
som är en av 
hjältarna

Enkelt förklarat 
– vi erbjuder den hjälp 

du behöver, när du 
behöver den.

KLARA LINDSTRÖM
BUSINESS DESIGNER MAT

Skåne är fullt av driftiga människor, och du är en av dem. I städer-
nas myller och på landsbygdens vidder finns sådana som dig. Eld-
själar som varje morgon stiger upp med drivkraften att nå lite längre, 
bli lite bättre. Ni är näringslivets hjältar. Det är ni som utvecklar 
nya produkter och tjänster, får folk i arbete och befäster bilden av 
Skåne som landets innovativa pulsåder. Men ibland är tillvaron tuff, 
även för hjältar. Då och då hade det varit skönt att ha en neutral 
kontakt att bolla tankar och diskutera lösningar med. Inte sant?

Vi på Krinova är inga hjältar. Men vi sluter gärna upp bakom dig. Innova-
tionsarenan driver ett integrerat start-up och scale-up genom innova-
tionsstöd. Se oss som ett neutralt bollplank. Med stöd och verktyg samt 
inte minst stort engagemang och tillgång till våra breda kontaktnät ges 
du möjlighet att utveckla och innovera din verksamhet. Tillsammans är 
vi starka, och tillsammans kan vi forma framtiden.

Vem kan få stöd?
Oavsett om du är företagare, forskare eller student står vi redo att hjälpa 
dig. Innovationsarenan skräddarsyr stödet efter dina specifika utmaningar 
och behov. Vi har ett uppdrag från Region Skåne att erbjuda innovations- 
och inkubationsstöd för mat- och livsmedelsrelaterade företag i hela 
Skåne. Till livsmedelsrelaterade företag räknas allt från klassiska matföretag 
till exempelvis logistikföretag som vänder sig till livsmedelsföretag.

Att komma igång med samarbetet är enkelt. Efter att du kontaktat oss 
inleder vi med ett första möte. Där går vi igenom dina utmaningar och 
lär känna varandra – personliga relationer är en viktig del i ett lyckat 
samarbete. Sedan tittar vi på hur vi på bästa sätt skulle kunna hjälpa dig 
att nå dina mål. Våra business designers jobbar i team med komplette-
rande kompetenser, du kommer att få jobba tillsammans med de som 
vi tror passar din verksamhet bäst.

Nätverka, inspireras och väx
Vi tror på samverkan. Den föder ny kunskap, öppnar nya dörrar och tar 
oss snabbare till målet. Krinova jobbar med en food community som är 
öppen och omfattar verksamheter längs hela livsmedelsproduktionens 
värdekedja, men även angränsande områden som t.ex. life science. Huvud-
saken är att du vill framåt. Evenemang, utbildningar och träffar arrangeras 
löpande. Se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev, så missar du inga 
inbjudningar! Att vara en del av denna community är kostnadsfritt och 
helt utan förpliktelser.

”
Krinovas business designers jobbar i team med
kompletterande kompetenser, inom bl a 
gastronomi, livsmedel, försäljning, ledarskap, 
kommunikation, finansiering, agronomi, juridik 
och innovationsstrategi.


