
”Väx och vinn med Agtech Challenge – din idé kan göra skillnad - är det koncept som våra  
15 tävlingsteam arbetat med under våren. För att presentera dessa koncept har vi valt att  
samarbeta med Onlinemassan.com som ger oss möjlighet att visa tävlingsbidragen på en 
digital	lantbruksmässa	som	når	alla	oavsett	var	man	befinner	sig	i	landet”,	säger	Ulla	Frisk	
projektledare på Hushållningssällskapet.

Efter	flera	genomförda	mässor	sedan	pandemins	utbrott	har	Onlinemässan	hunnit	ikapp	sitt	eget	koncept.	
Plattformen har utvecklats i samband med att förståelsen för kundernas beteende ökar. Detta populära 
och kostnadseffektiva mässformat förväntas leva kvar och utvecklas långt efter pandemin är över.

”Vi	har	arrangerat	mässor	för	flera	olika	branscher	och	handelsområden	och	man	kan		
konstatera att den digitala mässan kommit för att stanna eller komplettera framtidens 
fysiska mässor”, säger Maria Olsson, projektledare på Onlinemässan.

Hushållningssällskapet består av 15 fristående sällskap i Sverige som tillsammans och var för sig erbjuder 
rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling. Sponsor till tävlingen Hushållningssällskapet      
Agtech Challenge är Jordbruksverket. Hushållningssällskapets partners är Handelsbanken Skog och 
Lantbruk, ATL, Lantmännen, Dataväxt och Vreta Kluster.

Hushållningssällskapet Agtech Challenge 2021 
Mässan genomförs på plattformen onlinemassan.com vid tre tillfällen under sommaren. 
På plattformen kan du se de 15 tävlingsbidragen och rösta på din favorit!

30 juni – 1 juli   Borgeby Fältdagar    
7 juli – 8 juli   Brunnby Lantbrukardagar  
25 augusti – 26 augusti  Öjeby Lantbruksmässa   

Ytterligare information och detaljer om mässan kommer inom kort. 
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Onlinemassan.com organiserar mässor med målsättningen att skapa 
hållbara, tids- och kostnadseffektiva möten mellan köpare och säljare utan 

geografiska	begränsningar.
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Innovationstävling från Hushållnings-
sällskapet i digital mässform
Hushållningssällskapet arrangerar sin innovationstävling Agtech Challenge online under sommaren 2021. 
Syftet med tävlingen är att utveckla koncept för Sveriges alla företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller 
rennäring och målet är att öka lönsamheten och hållbarheten i Sverige genom innovation och digital       
utveckling.

Förutom ett nätverk, stöd för utvecklingen och uppmärksamhet kan det vinnande teamet vinna 150 000 kr. 
Besökare på mässan och en tävlingsjury kommer att bedöma tävlingsteamens 15 bidrag. Tävlingsbidragen 
bedöms utifrån kriterierna värdeskapande, användarnytta och hållbarhet. 


