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Svenska Everest-bestigare utvecklar rymdteknologi för expedition till Mars
Tina och Tom Sjögren, världens första par att nå de tre polerna Everest, Nord- och
Sydpolen, kommer till Sverige för att delta i ett investerar-event med ett föredrag och
presentation av sitt företag Pythomspace.
Efter fem år av förberedelser i Silicon Valley har äventyrarna och entreprenörerna Sjögrens startat
Pythomspace med syfte att bygga ultralätt teknologi som möjliggör en treårig expedition till Mars för två
personer. Utvecklingen sker i anläggningen i Sierra Nevada, Kalifornien och NASA har kallat företagets
teknologi ”väldigt intressant och ambitiös”. Den omloppsraket som tagits fram av Pythomspace har blivit
utvald som en av finalisterna i US Department of Defenses ”DARPA Launch Challenge”.
”Vår jord har historiskt sett utforskats av individer och små team; i våra dagar är det individer och startups
som bygger raket-teknologi med hjälp av digitala verktyg och nya material som inte funnits tidigare. Vi
förenar gamla tiders upptäckar-anda med nya möjligheter för att nå och utforska stjärnorna” säger Tina
Sjögren.
Paret kommer att berätta om sina äventyr på jorden samt den kommande Mars-expeditionen i ett 45minuters föredrag på Investor Capital Expo som är ett årligt investerar-event organiserat av Keiretsu
Forum Nordics. Under en heldag samlas investerare och startups kring temat ”Hur ser vår vardag ut år
2050” och fokus kommer att ligga på vilken slags innovation som formar våra liv om 30 år och vidare till år
2100.
Eventet går av stapeln 23 januari, kl 8:00-18:00 i Bryggarsalen, Stockholm.
För information eller bokning av intervju med Tina och Tom Sjögren, vänligen kontakta:
Sofia Vince Wahlström
Marketing & Communications Director
Keiretsu Forum Nordics
sofia@keiretsuforumnordics.com
M: 0702-150 332
www.pythomspace.com
www.keiretsuforumnordics.com
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