EMAX Live-tablå
söndag
17 juni

17.00		
Hej och Välkommen till Emax - Lisebergsbyn
		Information och intervjuer med personal och deltagare.

måndag
18 juni

09.30 - 09.50
Livesändning från Invigning Emax Sverige 2018 - Chalmers
		Ta del av invigningen du med när det händer!

22.00 		
Liverapport från Lisebergsbyns Camping - Lisebergsbyn
		Intervjuer med deltagare, Jenny checkar av stämningen.

11.15		
Studiointervju - Mia Carlén - Chalmers
		Vi pratar med Mia om hennes föreläsning och hennes Entreprenörskapstips.
12.35		
Studiointervju - Föreläsning - Emma Knaggård Wendt -Chalmers
		Vi pratar med Emma om livet som Entreprenör och Småbarnsförälder.
14.10		
Liverapport från Teambuilding - Chalmers
		Häng med när deltagarna svetsar sig samman och blir ett starkt team!
17.30		
Studiointervju - Edvard Wiberg, Jonathan Rudman & Albert Askeljung - Chalmers
		Vi talar med tävlingsproffsen om den nya heta entreprenörskaps utmaningen ”FSH”.
18.40 		
Liverapport från Tävlingen Future Starts Here - Chalmers
		Häng med ut i tävlings hettan och se deltagarna prestera för första gången i ”FSH”.

tisdag
19 juni

14.00 		
Liverapport från tävlingarna - förberedelse för Pitchar - Chalmers
		Deltagarna förbereder sig för kvällens pitchar.
18.45 - 20.15
Livesändning från Auditoriumet - Pitchtävling Future Starts Here - Auditorium
		Följ med på pitchmomentet live, vem drar hem mest finansiering.
21.30		
Liverapport från kvällsaktiviteter - Lisebergsbyn
		Vad händer ikväll på Lisebergsbyn?

onsdag
20 juni

09.30 - 10.30
Studiointervju - Jakob Johansson- Chalmers
		Vi talar med Jakob om att driva en stor entreprenörskapssattsning utomlands.
10.45 - 11.45
Studiointervju - Föreläsning- Erik Bergman - Chalmers
		Vi talar med Erik Bergman om hans drivkraft för att göra gott i världen!
14.00 		
Liverapport från E-Challengerooms - Chalmers
		Häng med in i några av de mest intensiva och spännande E-Challenge rummen!

torsdag
21 juni

19.30 - -->		 Live och Studio sändning från Galamiddag & prisutdelning - Pir 11
		Följ med på den avslutande galamiddagen, prisutdelningar, fest dans & sång!
		
Vi intervjuar vinnare och följer alla händels
09.00		
Livesändning från Utcheck och Avresa från Emax - Lisebergsbyn
		Vi säger hejdå till alla underbara deltagare.
12.50		
Livesändning Tack och Hejdå med Personalen på Emax Sverige 2018 - Lisebergsbyn
		Ett sista hej och farväl för denna gång från Emax Personalen och Projektledningen.

