Angel Challenge
Nordland & Troms 2018
Vil du lære å investere i lovende oppstartbedri!er? Og dyrke frem gründertalenter fra
Nordland og Troms?
Angel Challenge er et unikt utdanningsprogram for investorer i Norden. De siste tre
årene har vi utdannet over 250 investorer i å investere i og jobbe med
oppstartsbedri!er, og nå kommer vi til Nordland og Troms. I løpet av 8 samlinger
kommer du til å jobbe sammen med 20 gründere og 20 investorer, og lære deg å finne
de beste investeringene og hjelpe de med å lykkes. Alt de"e mens du gjør din første
investering.

NORGES MEST AKTIVE STARTUP
INVESTERINGSMILJØ SIDEN 2015
255 opplærte investorer.

55 millioner NOK investert,

Norges mest aktive
investeringsmiljø.

med mer i vente i
fremtiden.

Hva vil investorene gjøre?
Gjennom 5 samlinger vil du møte en rekke spennende
selskaper og sammen med 20 andre investorer vil dere velge
e! vinnerselskap som får hele investeringen. Du vil lære deg å
evaluere startups, samtidig som du gjør din første investering.
Hva vil investorene få ut av programmet?
Tilgang på et lokalt ne!verk av investorer, praktisk innsikt om
investering i oppstartsbedri"er, møte med interessante
gründere fra din region samt muligheten til å hjelpe disse frem.
Om oss
Angel Challenge har et ønske om å engasjere flere investorer
og øke deres interesse i å investere i startups. Vi har den
største gruppen av aktive startupinvestorer i Norge.

21 startups finansiert
gjennom programmet og
AC-miljøet.

13 programmer, 5 byer:
Oslo, Bergen, Stavanger,
Trondheim og Bodø.

Programmet består av:
• 20 investorer og 20 lovende startupbedri"er
• Et 6-ukers program med 5 samlinger
• 1 startupbedri" mo!ar en gruppeinvestering
Kriterier for å delta som investor
• Du ønsker å lære om det å investere i startups
• Du ønsker å møte investorer og oppstartsbedri"er
• Du kan investere 50 000 NOK nå
• Deltakelsesavgi" er på 20 000 NOK eks.mva.
Kriterier for å delta som startup
• Dedikert team og konseptvalidering i markedet
• Har lansert første versjon av produktet eller tjenesten

NORDLAND OG TROMS
PROGRAM 2018
NORDLAND & TROMS PROGRAM 2018
Stage 1 - Screening - For investors and all startups
Kick-oﬀ day
Wed 11 Apr 12:00-18:00
Startup Industry - Learn about the Nordland & Troms startup ecosystem, and how to screen startups.
18:00-22:00
Startup Pitching - Introductory pitching, followed by an Investor-only evening.
Selection days
Wed 18 Apr 12:00-16:00
Startup Screening - Investors work in groups to evaluate and identify interesting teams.
17:00-21:00
Investor Q&A - Investor’s ask questions, then select 10 promising companies. Drinks.
Thur 19 Apr 09:00-12:00
Startup Mentoring - Investors give feedback and guidance, and review market potential.
12.00-16:00
Demo-Day -Startups present their investment case, investors then select the 3-5 Finalists.
Stage 2 - Workshops - for investors and the selected startups
Thur 26 Apr 16:30-22:00
Workshop 1 - How to Invest in Startup’s; Deal terms & Valuation + Drinks
Fri
27 Apr 09:00-14:00
Workshop 2 - Startup Metrics; Financial KPI’s and Business Plan Review
Thur 10 May 16:30-22:00
Workshop 3 - Legal, Team & Organisational Due Diligence; Key Checklists + Drinks
Fri
11 May 09:00-14:00
Workshop 4 - Exit & Investment opportunity: presentation of Investment Case by Startups
Fri

25 May

17:30-23:00

Angel Challenge Finale

PÅMELDING PÅ WWW.ANGELCHALLENGE.COM

