To kloge i et stærkt samarbejde
Middelfart Erhvervscenter og Business Fredericia yder erhvervsservice
til virksomheder, arbejder på at tiltrække nye virksomheder og vejleder
iværksættere i forbindelse med opstart af deres virksomhed. To stærke
samarbejdspartnere for erhvervslivet i vores område.

Iværksætterkursus
2021

Udover at afholde iværksætterkursus står vi også til rådighed med
rådgivning og vejledning i forbindelse med din opstart. Det kunne være
hjælp til din virksomhedsplan, sparring på finansiering, spørgsmål til
markedsføring, moms, salg og alt det andet, der kan være svært at
overskue, når man er ny på banen.
Ring og få en snak om din virksomhed.

Få et perfekt
take-off som
selvstændig
Esben Kragh Aalund

Stephen Bihl

21 34 12 16

92 15 01 27

ear@middelfart-erhverv.dk
www.middelfart-erhverv.dk

sb@businessfredericia.dk
www.businessfredericia.dk

Få svar på dine spørgsmål
og bliv afklaret på fremtiden

Sådan tilmelder du dig iværksætterkurset
Ring eller skriv til Middelfart Erhvervscenter
eller Business Fredericia. Kontaktinfo står
ovenfor. Tilmelding er bindende og skal ske
senest den 7. april 2021.
Tilmeldingen gælder alle seks aftener og
giver adgang for én deltager.

Alle seks aftener kun:

Kr. 800,pr. deltager ex moms
Kr. 1000,- pr. deltager incl. moms

Starter 27. februar 2018
Seks aftener sprængfyldt med
relevant indhold til dig, der gerne
vil starte egen virksomhed.

Kom godt i gang med din virksomhed
Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man står på tærkslen til en ny
tilværelse som iværksætter. Det ved vi, da vi dagligt vejleder og arbejder med
mange iværksættere. Det har vi gjort i flere år.
De områder, der har været flest spørgsmål til og mest usikkerhed omkring, har vi
samlet i en kursusrække. Seks aftener hvor du får mulighed for at stille spørgsmål,
høre om andres erfaringer og være sammen andre, der er i samme båd som dig.
Se det spændende program herunder, og ring og få en snak om, hvad vi ellers kan
gøre for dig og din fremtid.
Måske er vores kursus, det der gør, at du tør tage springet?
Emne

Start af virksomhed!

Thomas Juhl, Middelfart Cykler

Dato

Sted

Torsdag d. 8. april

Middelfart Erhvervscenter
Nygade 2
Middelfart

kl. 17.00-20.00

“Jeg lærte en masse om drift og
blev gjort opmærksom på de begynderfejl, man kan lave. Det var et
kursus, som ramte bredt og sparringen med de andre kursister var
god. Det er tydeligt at fornemme,
at det er engagerede folk bagved
kurset, som vil have, at det skal
lykkes for os.”

Aftenens indlæg
Præsentation af din idé, og
hvad er en forretningsplan?

Sådan startede jeg min virksomhed, og hvad
skal I være opmærksomme på?

v/Middelfart Erhvervscenter &

v/Ronni Højrup, 7K-media

Business Fredericia
Onsdag d. 14. april

Pitch og
markedsføring

kl. 17.00-20.00

Bank, A-kasse,
forsikring og
digitalisering kom godt i gang

Tirsdag d. 20. april

Salg - er det, der får din
nye virksomhed op at
flyve!

Tirsdag d. 27. april

Jura og økonomi hvorfor nu det?
Hvor er du nu, og
hvordan kommer du
videre?

kl. 17.00-20.00

kl. 17.00-20.00

Torsdag d. 6. maj
kl. 17.00-20.00

Business Fredericia
Bülows Kaserne
Øster Voldgade 18
Fredericia
Middelfart Erhvervscenter
Nygade 2
Middelfart

Business Fredericia
Bülows Kaserne
Øster Voldgade 18
Fredericia
Middelfart Erhvervscenter
Nygade 2

Markedsføring og digital tilstedeværelse Hvordan kommer du i gang?
v/Mette Due Ladefoged, Shark & Co.

Samarbejde med
pengeinstitut
v/Mads Lindskov,
Middelfart Sparekasse

Digitalisér dine
processer
v/Jacob Ladingkær,
Demarky

Introduktion til pitch - hvad er det?
v/Business Fredericia &
Middelfart Erhvervscenter

Forsikringer
v/René Beierholm,
GF Forsikring

A-kasse
v/Claus Jeppesen,
Frie

Uden salg ingen løn - Du får din første
introduktion til salg, og hvordan du bedst skaber salg som iværksætter
v/Henrik Væver

Jura

Økonomi

v/Joe Domino, Kaiser-Domino

v/Kim Skat, Skat Consult

Middelfart
Onsdag d. 2. juni
kl. 17.00-20.00

Business Fredericia
Bülows Kaserne
Øster Voldgade 18
Fredericia

Hvor er du nu?
v/Middelfart Erhvervscenter &
Business Fredericia

Overraskelse

Netværk & afslutning
v/Business Fredericia &
Middelfart Erhvervscenter

