IVÆRKSÆTTERREJSEN

TANKESTRØM

POWER UP

STRØMSTYRKE

HØJSPÆNDING

Er for dig som går med
den spirende idé og
måske er klar til at tage
springet som kommende
kreativ iværksætter?

Er opstartforløb for dig
som er kommet videre fra
idéfasen og nu er klar til
at tage skridtet videre og
starte egen virksomhed.

Er for dig som har
etableret virksomhed og
nu er klar til at udvikle
og skabe vækst i
din virksomhed.

På vores iværksættercamp
kan du få lov til at afprøve
idéen i samarbejde
med vores rådgivere
og andre spirer.

Det er et intensivt
opstartsforløb på
4 mdr. med fokus på salg,
netværk, forretningen og
kernen i dit koncept.

Det er et 9 mdrs.
vækstforløb med
fokus på innovation,
salg, ledelse
og kommunikation.

Er for dig som er klar til
at sprænge rammerne
ved at udnytte din
virksomheds gazellepotentiale eller danne
samarbejde i konsortier.

Starter
Svendborg nov. 2015
Kolding feb. 2016
Vejle apr. 2016

Starter
Vejle feb. 2016
Sydfyn feb. 2016
Kolding aug. 2016

Starter
Sydfyn jan. 2016
Kolding jan. 2016
Vejle jan. 2016

Starter løbende
Kolding
Vejle
Sydfyn

IDEA er tovholder

Spinderihallerne er
tovholder

Fremtidsfabrikken
er tovholder

Business Kolding er
tovholder

Det er individuelle
forløb til virksomheder
med stjernedrømme
og vækstpotentiale.

Medstrøm tilbyder kompetenceudvikling til dig uanset, hvor du er på din iværksætterrejse;
lige fra den første idé til opstart, vækst og ekspansion
For nærmere information tjek www.medstroem.dk eller kontakt de lokale koordinatorer:
Sydfyn:
		

Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, Svendborg
Kontakt: Katrine / tlf.: 30 17 44 51 / kontakt@fremtidsfabrikken.com

Kolding:
		

Business Kolding, Akseltorv 8, Kolding
Kontakt: Tina / tlf.: 21 59 02 21 / tn@businesskolding.dk

Vejle:		
		

Spinderihallerne, Spinderigade 11, Vejle
Kontakt: Majbritt / tlf.: 30 57 66 12 / macha@vejle.dk

Projektet Medstrøm er en del af Region Syddanmarks satsning på de kreative erhverv,
og er etableret som et samarbejde mellem;
Fremtidsfabrikken,Spinderihallerne, Business
Kolding, IDEA/SDU, Erhvervsakademiet
Lillebælt, MakerLab Svendborg,
Væksthus Syddanmark.
Kommunerne; Svendborg, Vejle, Kolding,
Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, hvor
Svendborg Kommune er projektejer.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

