EHSJ.DK/STARTUPMASTERCLASS

Er du iværksætter med ambitioner, og vil du skabe rammerne for en
virksomhed i fremgang? Deltag på Startup Masterclass og få viden og
værktøjer, der sikrer, at de gode intentioner bliver til konkret handling.
Forløbet giver dig håndgribelige og praktiske værktøjer til at eksekvere i praksis. Du får viden
fra 5 kompetente rådgivere, der er blandt de dygtigste indenfor deres felt.
Forløbet varer i alt 7 dage og adresserer en række temaer, som er afgørende i forbindelse med
at udvikle virksomheden og dig selv som ejerleder.
Kontakt Erhvervskonsulent Kurt Skjold:
Telefon: 61 37 94 23 · Mail: ks@businessfaxe.dk

På Startup Masterclass får du
Redskaber til at nytænke forretningen
Fokus på egne styrker og ressourcer som iværksætter og
virksomhedsleder, og hvordan du bruger styrkerne aktivt
Træning i at pitche din virksomhed til forskellige målgrupper, så du
får mere gennemslagskraft i din kommunikation
Redskaberne til at træffe bevidste valg om den strategi, som du vil
forfølge
Styrket din evne til at føre strategien ud i livet og sætte det rette hold
Netværk med andre iværksættere og 1-1 tid med rådgivere, med fokus
på din virksomhed.

Projektet er finansieret af EU’s socialfond, Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Startup Masterclass
- det med småt
Vil du med?
Kontakt erhvervskonsulent Kurt Skjold:
Telefon: 61 37 94 23 · Mail: ks@businessfaxe.dk

Hvem kan deltage?
Virksomheder med et CVR nr. under 3 år i Region Sjælland.

Tid og sted
Forløb 11 – Efterår 2020
Sted: Hotel Vinhuset, Sct Peders Kirkeplads 4, 4700 Næstved
Datoer: 21/10, 26/10, 29/10, 4/11, 12/11, 23/11 og 26/11
Alle dage fra 9.00-16.00

Forløb 12 – Vinter 2021
Sted: Business Lolland-Falster, Slotsbryggen 14, 4800 Nykøbing Falster
Datoer: 11/1, 14/1, 20/1, 29/1, 3/2, 2/3 og 8/3
Alle dage fra 9.00-16.00

Gældende for alle forløb
•

Tilmeldinger foregår efter først-til-mølle-princippet.

•

•

Der skal påregnes arbejde med hjemmeopgaver før og
efter hver dag.

Det er essentielt, at man kan deltage i hele tidsrummet på de angivne dage.

•

Man må gerne stille med flere deltagere fra
samme virksomhed (dog max. 2)

•

Max. 15 deltagere på holdet.

•

•

Efter hhv. modul 2 og 3 skal man deltage i en eksekveringssamtale, dvs. 2 i alt. Begge samtaler har fokus på
din virksomhed.
Startup Masterclass er et samlet forløb, og man kan
derfor ikke deltage på udvalgte moduler/dage.
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