
Mötesplatsen för förvaltning och 
utveckling av befintliga fastigheter

ÅRETS UNGA FÖRVALTNING 2021
Med utgångspunkt från hållbarhet och digitalisering finns det två tävlingskategorier att anmäla sig till. 

Tävlingen vänder sig till personer under 35 år, verksamma inom fastighetsbranschen och/eller studerande 
och gör sin sista LIA-period (redo att komma ut på marknaden). Ni ska ha en vara eller tjänst för 
fastighetsbranschen med inriktning hållbarhet och/eller digitalisering.

ÅRETS UNGA INNOVATION
Ni har en innovation, en nytänkt vara eller tjänst 
som gynnar fastighetsbranschen inom hållbarhet 
och/eller digitalisering.  

Kraven är följande:
• Innovation ska vara genomförbar. Prototyp är 

att föredra.
• Ni ska inte ha kommit ut på marknaden än men 

vara i startgroparna för det. 
• Varan eller tjänsten ska verka inom hållbarhet 

och/eller digitalisering

ÅRETS UNGA NYTILLSKOTT
Ni har en vara eller tjänst som gynnar  
fastighetsbranschen inom hållbarhet och/eller  
digitalisering. Varan eller tjänsten ska ha lanserats. 

Kraven är följande:
• Avkastning behöver vara 6% och högre 
• Varan/tjänsten får inte vara äldre än två år
• Varan eller tjänsten ska verka inom  

hållbarhet och/eller digitalisering

KATEGORIER

Tillvägagångsätt: 
Tävlingsbidraget skall skickas in senast den 7 november 2021 kl. 24.00.
Bidragen mailas till: marcus.jarplind@easyfairs.com 

Juryn plockar ut deltagare i varje kategori som får pitcha sin idé i separat konferensrum för juryn på 
FastighetsMässan. Därefter röstar juryn fram vinnarna som kommer få pitcha på stora scenen där alla 
mässans besökare och utställare kan lyssna. 

Bidragen kommer att bedömas av en jury bestående av: Robert Englund, Tobias Kristiansson, Stina Yones 
och Amanda Borneke. Vinsten är att få pitcha på öppna scenen på mässan, en mentortimme jury-
medlemmarna, diplom och äran!

Vad ska lämnas in?
Det går bra att bifoga dokument och bilder. Utrymmet för texterna är max 500 ord (en ordinarie A4) per 
kategori. 
Företag
Kontaktperson
Mailadress
Telefon
Namn på varan/tjänsten
Presentation av er vara/tjänst
Vilka kopplingar har er vara/tjänst till hållbarhet och/eller digitalisering?
På vilket sätt kan er produkt göra skillnad för fastighetsbranschen? 

Årets unga nytillskott: Beskriv företagets lönsamhet. Hur länge har varan/tjänsten funnits på markna-
den?
Årets unga innovation: När beräknar ni vara ute på marknaden?

Blankett och bilagor skickas till: marcus.jarplind@easyfairs.com
Har ni frågor eller funderingar kontakta: victoria.ahlberg@easyfairs.com
Välkommen med din ansökan!
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