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JES – vi vann!  
 
Priset Årets Internationella Utmanare 
delades ut av EEN på Jönköpingsgalan i 
lördags (13 okt) till JES AB. 
 
Temat för Jönköpingsgalan var Visioner och 
Visionärer. Åtta priser delades ut till viktiga 
aktörer i Jönköpings län. 

 
JES AB vann i lördags priset Årets Internationella Utmanare på Jönköpingsgalan! 

Priset delades ut av Enterprise Europe Network (EEN) till ett regionalt företag som tagit ett 

betydande steg ut på den internationella arenan: 

“Dagens företag brottas ständigt med ökad konkurrens från en global marknad – och 

utvecklingen gör det nödvändigt att skapa och utveckla internationella samarbeten.” 

 

Nomineringen löd: 
“JES AB sökte specialkompetens inom IT-sektorn för att utveckla sin affärsidé inom lednings- 

och organisationsutveckling. Genom att söka internationella kontakter via partnersökningar 

och matchmaking har man hittat viktiga affärspartners och kunnat utveckla bl.a. 

Projektlaboratoriet, som blivit en avgörande del i företagets fortsatta utveckling.” 

”Fantastiskt roligt att bli uppmärksammad för något vi själva är stolta över. EEN har starkt 

bidragit till att vi, som ett mindre konsultföretag lyckats finna rätt internationella 

samarbetspartners, och JES har genom envist arbete utvecklat de verktyg som vi initialt 

behövde i vår konsultverksamhet, men som nu också visat sig ha egna 

marknadsförutsättningar. Det blir nu nästa steg att anpassa affärsmodellen för de 

internationella marknader vi nu fått blodad tand att bearbeta vidare” säger Johan 

Eskengren, VD JES AB. 

Tack vare EEN och matchmaking-möten skapades förutsättningar för det som kom att bli 

Projektlaboratoriet, ett simuleringsspel som bidrar till att förbättra kunskaperna inom 

projektledning, genom att låta spelaren genomföra simulerade projekt i realtid.  Och det är 

även tack vare detta arbete som vi blev nominerade till Årets Internationella Utmanare.  

  


