Iværksætter-Workshop
Den 15. og 16. november 2018 i Spinderihallerne i Vejle

Iværksætter-Workshoppen samler folk inden for det kreative felt
til 2 dages workshop og oplæg. Formålet er
at finde frem til, om der er basis for at arbejde videre med
tankerne om at starte egen virksomhed.
Workshoppen er i høj grad dialogbaseret og tager afsæt i dine forudsætninger og idéer. Uanset
om du har en køreklar forretningsidé, eller du bare har en ’måske-iværksætter’ i maven, er der
noget at hente. Så du kan godt begynde at glæde dig.
Det gør vi!
På workshoppen arbejder du med dine egne idéer, men du hører også om andres erfaringer og
oplevelser.
PROGRAM - Torsdag den 15. november 2018 - Kl. 9.00–16.00
Magasinet, Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle
09.00 Velkomst, introduktion og ’ryste sammen’.
09.30 Mine forudsætninger:
Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad er min idé? Hvem kender jeg?
10.15 Forstår du dit marked?
11.00 Introduktion til Spinderihallerne som kreativt og dynamisk fællesskab for virksomheder
indenfor design, kunst og traditionelt erhverv.
11.30 Netværk
12.30 Inspiration/erfaringer fra en kreativ iværksætter, der allerede er i gang:
Rasmus Benjamin, manden bag Arrogant – “Sådan virker det for mig.”
13.30 Projektdokumentation
14.00 At skabe en virksomhed: ’Jeg vil … ved at … for …’.

www.medstroem.dk

14.45 Walk and talk: Hvad er de største udfordringer ved at være (potentiel) iværksætter?
15.15 Introduktion til pitch
15.40 Visualisering: Hvad er kernen i den virksomhed, du drømmer om?
16.00 Afrunding og tak for i dag

PROGRAM – Fredag den 16. november 2018 – Kl. 9.00-15.30
Magasinet, Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle
09.00 Hvor langt kom vi?
09.30 Gameplan: Hvordan kommer jeg i gang og hvor ligger værdien?
10.30 Inspiration/erfaringer fra en kreativ iværksætter, der allerede er i gang:
Lena Boel, kvinden bag BOEL Brand og Business – “Sådan virker det for mig.”
11.30 Forbered din pitch
11.45 Netværk
12.45 Pitch din forretningsidé!
15.15 Det videre forløb: Hvad er mine muligheder i Medstrøm?
15.30 Tak for denne gang!

Med forbehold for ændringer.

Underviser:
Lone F. Toftild
IER Udvikling, SDU

Oplægsholder torsdag:
Rasmus Benjamin
www.arrogantstudio.com

Projektkoordinator:
Cæcilie Ø. Knudstorp
IER Udvikling, SDU

Oplægsholder fredag:
Lena Boel
www.boelbrandbusiness.com
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Der er et begrænset antal pladser, der fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Tilmeldingsfristen er inden kl. 12 tirsdag den 13. november 2018.
Spørgsmål, så kontakt Majbritt Chambers på MACHA@vejle.dk.
Tilmelding via linket: https://spinderihallerne.nemtilmeld.dk/136/
eller brug QR koden:

