
Varför MVP STARTPAKET. 

Med MVP STARTPAKET ger vi 
entreprenörer med en lysande idé och 
begränsad budget en kvalitetssäkrad 
grund att stå på för att ta sin startup till 
nästa nivå. Undvik vanliga misstag som att 
bygga något som inte skalar, har för dålig 
kvalitet eller som helt enkelt inte blev som 
ni hade tänkt. Genom att boosta er tech-
kompetens kommer Groowy Tech 
säkerställa att ni hamnar rätt på 
startbanan och gör smartare val i er 
produktutveckling. Ni kommer kunna 
testa på era användare, snabbt komma 
vidare med utvecklingen av produkten 
och även söka vidare finansiering. Ge er 
startup de bästa möjliga förutsättningarna 
att lyckas! 

Leverabler. 

• Klickbar prototyp  
• Designtema/UI 
• Användarflöden/UX 
• Lista med funktioner 
• Teknikval och arkitektur 
• Tid- och kostnadsestimat 
• 3 workshops med affärsfokuserat  

tech-team 
• 10h rådgivning strategikonsult 

Formalia. 

Tidsåtgång: 4-6 veckor 

Kostnad: 50 000 kr ex moms

Steg 1 av 2 för din MVP 

MVP STARTPAKET 
för att kvalitetssäkra din startup-resa.

Groowy Tech.

Vad som ingår. 

Agil utvecklingsprocess 

Vi jobbar i en agil process där vi tillsammans brainstormar och 
förfinar er idé, diskuterar funktioner, flöden, design och 
säkerställer att fokus hamnar rätt med tanke på kundbehov, 
marknad och scope. Detta sker genom workshops med 
Groowy Tech samt genom workshops med ett affärsfokuserat 
tech-team. 

Kvalitetssäkring och rådgivning 

Genom lång erfarenhet från både tech, affärsutveckling och 
startup-världen guidar vi er så att ni tänker rätt från början, 
undviker dyra misstag och bygger grunden till en skalbar 
lösning ni kan växa med. 

Leverabler som får er att accelerera 

Efter MVP STARTPAKET kommer ni ha en tydlig definition av 
omfattningen av er MVP, förståelse för den tid och kostnad 
det tar att bygga den, en första version av design, flöden och 
affärslogik. Dessutom får ni ett material som hjälper er att få 
vidare finansiering och investeringar.
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