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SÅ ER FREMTIDSFABRIKKEN, IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS ÅBNET
Så fik vi åbnet Svendborg Kommunes nye flotte iværksætterhus i det gamle kvægtorv i Frederiksgade. Ombygningen, som Gråbrødre
Arkitekter står bag, har varet et år, og resultatet er super flot. Når folk kommer indenfor for første gang lyder der oftest et WAUUHHH
eller HOLD DA OP – så rammerne er i orden. Nu er det så iværksætterne og virksomhederne, som skal give huset identitet.
Det er også nu, vi i fællesskab skal skabe det bedste miljø for opstart og udvikling af iværksættere inden for IT og maritime erhverv og
virksomheder i deres værdikæde. For huset her skal være meget mere end et kontorhotel. Vision er et innovativt og dynamisk miljø,
hvor nye og etablerede iværksættere mødes, arbejder, opbygger netværk og lader sig inspirere sammen med de lokale SMV’er.

SE NÆSTE SIDE!!
FilmBiz er et nyt forløb til enkeltpersoner og små virksomheder med tilknytning til crewfunktioner i filmbranchen.

VI KRYDSER FINGRE OG HOLDER VEJRET!!!
Det er den 20. marts, der er møde i Syddansk Vækstforum,
hvor det afgøres om vi får millionerne til projektet Co-Create
Sydfyn for IT og maritime iværksættere og SMV’er. Vi håber
på hvid røg fra Regionshuset i Vejle 

SEO-WORKSHOP 21. MARTS, 9.00-16.00
Har du også brug for at optimere din hjemmeside, så den
figurerer højt på relevante søgeord? Så tilmeld dig vores
SEO workshop med Allan Bojsen. Vi genbesøger
teknikkerne og ser på, hvor du kan optimere videre, for at du
kan blive venner med Googles søgerobotter.
Tilmelding til fremtidsfabrikken@svendborg.dk

FÅ GODE RÅD OG SPARRING AF
BIZZ’ERNE – 14. MARTS
Det er forår og idéerne myldrer frem. Har du brug
for et par gode råd til økonomien eller andre
udfordringer i din virksomhed? Eller vil du blot
vende en idé til en produkt med en rådgiver?
Så kom til Bizz Network Café onsdag den 14. marts,
kl. 15.00-17.00 på Fremtidsfabrikken, hvor du kan
møde:
- Torben Grodt Petersen, virksomhedskonsulent
- Susanne Bundgaard Geil, advokat
- Michael Kurup Andersen, stats. revisor
Du dukker bare op 

TANKESTRØM CAMP DEN. 6-7. APRIL
Vi afholder 2 dages idé-camp på Fremtidsfabrikken i starten
af april. Tankestrøm er for dig, som går med en spirende idé
og måske er klar til at tage springet som kreativ iværksætter.
Iværksætter-Campen er dialogbaseret og tager afsæt i dine
forudsætninger og idéer. Dine iværksætterdrømme får
næring og liv, og du møder andre, der også enten leger med
tanken om at starte virksomhed eller allerede har taget
springet.
Læs mere på www.medstroem.dk

21 IVÆRKSÆTTERSPIRER SÆTTER TRYK PÅ
FILMBIZ – FORLØB FOR FILMARBEJDERE
Den 30. marts lyder Startskuddet for vores nye forløb,
FilmBiz, hvor blandt andre, Peter Aalbæk giver inspirerende
input om livet bag kameraet og om at drive forretning i
filmbranchen. FilmBiz er for enkeltpersoner eller små
virksomheder med tilknytning til crewfunktioner i branchen.
FilmBiz er for dig, der er afklaret med at ville leve af og i
filmbranchen og som vil arbejde aktivt med at opkvalificere
dine kompetencer.
Medstrøm og FilmFyn har i fællesskab udviklet et nyt 3 mdrs.
forløb, som skal løbe frem til sommer. Forløbet tilbyder
filmarbejdere et kompetenceløft, hvor man over 6 moduler og
skræddersyede valgfag kan klæde sig på til at skærpe sine
tilbud til branchen.
Forløbet afsluttes med et stort Branchetræf på Heartland
Festivalen, hvor deltagerne skal præsentere deres
services/produkter, samt speed date med beslutningstagere i
den danske filmbranche, herunder den Bodilbelønnede,
Roland Møller og Filmproducent, Peter Aalbæk.
Læs mere om forløbet og om ansøgningsprocedurer på
www.medstroem.dk

Den 23. februar startede 21 kommende eller nystartede
iværksættere på vores 4 mdrs. Power Up forløb. Alle er nu i
gang med at blive skarpere på produkthylden og de
markeder de skal ud på. Det er et spændende hold, som
repræsenterer mange forskellige brancher, herunder
møbeldesignere, it-udviklere, grafikere, safari-arrangører,
forfattere m.fl., og vi ser allerede nu gode potentielle
samarbejdsflader.
Målet er at skabe sunde opstartsvirksomheder, med en klar
vision for de kommende års udvikling.

