Årets finalister 2018
Region Stockholm
Roy Oro

Bashar Yousif

Jobbstore i Sverige AB

New Life Assistans AB
Utifrån sin egen familjesituation, där två av barnen
är gravt funktionshindrade
och är i behov av assistans
dygnet runt upptäckte Bashar
Yousif att assistansen var i
behov av förbättring. Yousif
hade erfarenhet av affärsverksamhet, såg möjligheten
och grundade företaget New Life Assistant som
ansvarar för rekrytering och schemaläggning av
assistenter. Kvalitén på servicen ska hålla en mycket
hög kvalité och möta brukarnas behov. Barnens
anhöriga och personliga assistenter ges den
utbildning och det stöd som behövs, och målet är att
barn med hjälp av sin personliga assistans ska ha
samma möjlighet till frigörelse och utveckling som
andra barn.
Ort: Årsta
Omsättning: 73,1 mkr
www.newlifeab.se

Grundades: 2011
Antal anställda: 170

Roy Oro är grundare av
företaget Jobbstore som
hjälper arbetslösa och
nyanlända att komma in på
arbetsmarknaden. Att få
integrationen av nyanlända
att fungera. Tillsammans
med arbetspartner Proper
Syd erbjuds tjänsten ”Stöd
och matchning” i Stockholm och Uppsala. Verksamheten har utökats och idag finns det 3 bilar som rullar
12 timmar per dag med leveranser åt SLL. Leveranser av paket sker främst till nyopererade och pensionärer men även blodprover och mediciner till sjukhusen runt om Stockholm.
Ort: Spånga
Omsättning: 2,7 mkr
www.jobbstore.se

Grundades: 2016
Antal anställda: 12

Imad Elabdala
Kidnovation AB

Adrian Jose Cabezas
Morales, professionell
forskare, uppfinnare,
entreprenör, affärsman.
Grundare av företaget Nano
Controls vars affärsidé är att
utveckla, tillverka och sälja
partikelseparatorer som
används för rening av luft
eller sanering av olika miljöer från damm (mikro-nano
partiklar), stoft, sot eller liknande från industriella
utsläpp. Marknaden för luftrening är mycket stor och
lösningen är tillämplig på små och stora företag inom
olika branscher som t.ex gruvindustrin, byggindustrin,
pappersindustrin, sopförbränning, energiframställning, sjöfart, kemisk industri, läkemedelsindustrin,
etc. Nano Controls vision är att skapa en ny de factostandard för luftrening och miljödekontaminering.

Imad Elabdala hade ett
företag i Homs, Syrien inom
området för underjordisk
vattenledning och hållbarhet.
Kom till Sverige och grundade
Kidnovation som erbjuder
skolor, sjukvårdsinstitutioner
och humanitära organisationer digitala, gamifierade
diagnostiska och terapeutiska verktyg som gör det
möjligt för dem att hjälpa barn med psykosociala
problem. En digital plattform som förvandlar
terapimetoder och social utbildning om jämlikhet,
inkludering och integration till berättelser och spel
som barn lätt kan uppfatta. Också ett gamifierat
verktyg för att skapa en säker zon för barn att
uttrycka sina känslor och kommunicera med läraren
eller terapeuten vilket hjälper till med en snabb
diagnos av deras psykiska hälsostatus samt hjälper
organisationer att mäta deras inverkan.
Elbadala har det till sitt livsuppdrag att göra terapi
tillgänglig för alla barn i världen med hjälp av
vetenskap, berättelser och teknik.

Ort: Stockholm
Omsättning: 250 tkr
www.nanocontrol.se

Ort: Stockholm
Omsättning: 306 tkr
www.kidnovation.se

Adrian Jose Cabezas Morales
Nano Control AB

Grundades: 2013
Antal anställda: 0

Samarbetspartners:

Grundades: 2016
Antal anställda: 4

Daniel Daboczy

Adam Aljaraidah

Fundedbyme AB

Virkesbörsen AB

Daniel Daboczy är grundare
av Fundedbyme, en hemsida
där startups och growthbolag
kan ta in kapital från passionerade människor istället för
att jaga riskkapital. Crowdfunding för smart tillväxt och
för att skapa framgångsrika
företag. Entreprenörer
presenterar sin idé på en digital plattform /hemsida
och vanliga människor blir delägare och hjälper
bolaget framåt. Fundedbyme har vuxit rejält och har
hjälpt tusentals entreprenörer. Bolaget har
verksamhet i flera länder, har mer än 250.000
registrerade investerar som medlemmar och är
därmed Nordens största plattform i sitt slag. Daboczy
vill genom crowdfunding och företagsenga-gemang
se fler entreprenörer som lyckas. Är mycket
engagerad som mentor för unga entreprenörer och
föreläser regelbundet, t.ex som inspiration för ”såhär
tar man sig från förorten till börsen”.

Grundaren av Virkesbörsen,
Adam Aljaraidah, vill skapa
en mer transparent, rättvis
och effektiv virkesmarknad
och skogsindustri. Skogsägare kan enkelt, på den
digitala marknadsplatsen, få
rådgivning och en prisbild
samtidigt som de kan konkurrensutsätta sitt virke för att göra mer lönsamma
virkesaffärer. Ett ecosystem för virkesaffärer och den
enda oberoende och fristående digitala marknadsplatsen för köp och sälj av virke. Skogsbolag kan då
mycket enklare anskaffa råvara och effektivisera hela
sin anskaffningsprocess.

Ort: Stockholm
Omsättning: 40 tkr
www.fundedbyme.se

Grundades: 2011
Antal anställda: 8

Samarbetspartners:

Ort: Stockholm
Antal anställda: 1-4
www.virkesborsen.se

Grundades: 2017

