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INFOMØDER OM NYE UDVIKLINGSFORLØB
De kommende uger byder på informationsmøder, hvor du kan høre,
hvordan du kan bruge nogle af vores forløb i MEDSTRØM til at
hjælpe dig med at starte din egen virksomhed eller udvikle den
kreative virksomhed, som du allerede har:
10. nov., kl. 16-18, Den gamle Købmandsgård, Torvet 5, Ærøskøbing
11. nov., kl. 16-18, Faaborg Rådhus, Mellemgade 15, Faaborg
16. nov., kl. 16-18, Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, Svendborg
18. nov., kl. 16-18, Ringe Bibliotek, Algade 40, Ringe
23. nov., kl. 16-18, VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing
Tilmelding til kontakt@fremtidsfabrikken.com
MEDSTRØM gir energi og netværk, og det er det nye navn på det
35. mio. kr. store EU Socialfondsprojekt, der hidtil har heddet
Kreativitet & Iværksætteri.

DANSK SKYBRUD RÅDGIVNING VOKSER SIG UD
AF FABRIKKEN
De sidder som sild i en tønde, skybrudsdrengene. Jan Crone
Foster har med sine to virksomheder Stormflodssikring og
Dansk Skybrud Rådgivning fået vokseværk. Efterspørgslen
er der, og Jan har landet flere store nye kunder. Faktisk går
det så godt, at han med sine tre medarbejdere nu vokser ud
af Fremtidsfabrikken. Stort tillykke til Jan og hans team!
www.ds-raad.dk, www.stormflodssikring.dk

TANKESTRØM IVÆRKSÆTTERCAMP 13-14. NOVEMBER
Leger du med tanken om at starte egen virksomhed eller er du måske
allerede i gang? Eller er du ansat i en virksomhed, hvor du f.eks. arbejder
med udvikling af nye projekter eller produkter? Så Tankestrøm noget for
dig! Vi inviterer til en 2-dages iværksættercamp den 13. og 14. november,
hvor du sammen med IDEA Entrepreneurship kan finde ud af, hvad der skal
til for at få succes med din idé. Tankestrøm er dialogbaseret og tager afsæt
i dine forudsætninger og idéer. Vi ser på, hvem dine kunder er, og hvordan
du får succes med din forretningsidé Og så får du inspiration fra kreative
iværksættere, der allerede er i gang.
Læs mere HER

FASTE MÅNEDLIGE EVENTS – sæt kryds i kalenderen allerede nu!

Du kan få vejledning og professionel
sparring om økonomi, jura, finansiering,
forretningsidéer og nye koncepter i
BIZZ Network Café, kl. 15.00-17.00

12/11 – 10/12 – 14/1

Kom og præsenter din idé/udfordring for
panelet i vores SurfBOARD. De giver
feedback og inspiration, og du får en
surferfilm med hjem. Du kan også
komme som tilskuer, kl. 17.00-19.00

17/11 – 15/12 – 25/1

Kom til vores hyggelige afslutning på
måneden. Vi disker op med morgenmad,
kaffe og te, godt selskab, netværk og
inspirerende oplæg, kl. 08.30-10.00

27/11 – 18/12 – 29/1 – 26/2

”Jeg bor det bedste sted i verden. Jeg er stolt af det og fortæller gerne hele verden, hvor
fantastisk her er. Mit lokalområde er en del af mit brand, så når jeg taler Sydfyn op, giver
det noget til min butik” – Mai-Britt Schultz

HVAD ER MEDSTRØM?

JULEMARKED DEN 5-6. DECEMBER, KL 10-15
Vi holder julemarked med sydfynsk design, kunst og kultur samtidig
med, at der er julemarked i Maritimt Center. Så den første weekend i
december kan der købes spændende, kreative julegaver, julemad og
godter på Svendborg Havn. Gæster på julemarkedet i Fremtidsfabrikken
kan ud over at købe skønne julegaver og julepynt komme med på en
rundvisning i vores kreative iværksætterhus. Mens du kigger på
kunsthåndværk, prøver en designerkjole, drikker kaffe eller venter på at
digtet til kæresten bliver skrevet, kan dine børn hygge sig i vores klipog-klistre-hjørne i caféen.
På Fremtidsfabrikken har vi plads til 20 udstillere. De 15 er fundet – er
du eller kender du en de fem sidste?

www.out-of-the-box.dk

OUT-OF-THE-BOX PÅ VEJ MOD SCHWEIZ
Vend de kendte logikker om effektivitet på hovedet og slå de store
konsulenthuse. Der er hvad Kirsten Krogh mestrer, og hun har nu landet
en stor opgave for en af de store schweiziske medicinalvirksomheder.
Her skal hun arbejde med en kulturændring, så en benhård kontrol- og
konkurrencekultur får værktøjer, der gør det muligt at udvikle en
samskabelseskultur.

DINE SYDFYNSKE KONTAKTER TIL MEDSTRØM
Så er Fremtidsfabrikkens hold til MEDSTRØM sat (f.v.):
- Administrator Margit Hindsgaul Knudsen, der tager sig af administration
og overholdelse af Socialfondsreglerne.
- Projektkonsulent Katrine Damgaard, der koordinerer udviklingsforløbene
og alle de kreative iværksættere der deltager.
- Projektkonsulent Anna Pia Holmgaard, der tager sig af PR, web,
markedsføring og rekruttering.
- Projektleder Susanne Linnet Aagaard, der har overordnet projektledelse.

Det Boost version 3.0 og så meget, meget mere.
MEDSTRØM tilbyder kompetenceudviklingsforløb
til dig uanset, hvor du er på din iværksætterrejse:
Lige fra den første idé til vækst og ekspansion:
- TANKESTRØM er for dig som går med den
spirende idé og måske er klar til at tage
springet som kommende kreativ iværksætter?
På vores iværksættercamp kan du få lov til at
afprøve idéen i samarbejde med vores
rådgivere og andre spirer. Tovholder er IDEA
Entrepreneurship ved SDU.
- POWER UP er et 6 mdrs. opstartsforløb for dig
som er kommet videre fra idéfasen og nu er
klar til at starte egen virksomhed. Tovholder er
Spinderihallerne i Vejle.
- STRØMSTYRKE er et 9 mdrs. vækstforløb for
dig som har etableret virksomhed og nu er klar
til at udvikle og skabe vækst i din virksomhed.
Tovholder er Fremtidsfabrikken.
- HØJSPÆNDING er et individuelt forløb for dig,
som er klar til at sprænge rammerne og vokse
ved at udnytte din virksomheds
gazellepotentiale eller ved at danne
samarbejde i konsortiedannelse. Tovholder er
Business Kolding.
Aktiviteterne i form af forløb og workshops begynder
i november 2015. De foregår alle lokalt på Sydfyn
og i Vejle og Kolding. For aktiviteter på Sydfyn
koordinerer Fremtidsfabrikken alle deltagere. Som
med Boost, er vi heldige at have en lang række
professionelle undervisere og konsulenter, der
sikrer det bedste faglige niveau, ligesom der bliver
ansøgningsprocedurer med optagelses-interviews.
Forløb, workshops og alle aktiviteter er gratis. Der
betales et gebyr for forplejning.
Læse mere på www.medstroem.dk
Projektet er finansieret af

”Der er så mange ting, man skal kunne som iværksætter – man kan jo ikke bare sidde
og lave det man vil” – Tommy Gjedde

MARKEDSMATCH DEN 20. NOV.

START-UP VIRKSOMHEDERNE FLYTTER SAMMEN
De startede i Start-up kontoret, og nu indtager de sammen det store hjørnekontor på
Fremtidsfabrikken. Det går nemlig godt for de tre iværksættere Eva Kristina
Mikkelsen der laver medietræning og videoproduktion, Tommy Gjedde der laver
markedsføring på Facebook og Nadia Staldgaard der laver håndtegnede
illustrationer med den skæve streg. De tre iværksættere har alle startet virksomhed i
løbet af det seneste år. De mødte først hinanden i Start-up kontoret og har valgt at
fortsætte iværksætterrejsen sammen som kolleger og sparringspartnere.
www.1-30.dk – www.facebook.com/SocialPlexusDanmark – www.nadiastaldgaard.dk

Fremtidsfabrikken inviterer igen sydfynske
virksomheder, kommuner og
uddannelsesinstitutioner til at møde
kreative iværksættere. Fokus er på at
skabe forretningsudvikling med kreativitet
og innovation som vækst-drivere.
MarkedsMATCH kan blive starten på nye,
innovative samarbejder og give inspiration
til nye måder at angribe udfordringer på.
Vores MarkedsMATCH i august gav flere
nye samarbejder, og den succes gentager
vi gerne! Så er du en sydfynsk virksomhed
eller organisation, så kom og vær med!
Læs mere i dagens PROGRAM.
Tilmelding til
kontakt@fremtidsfabrikken.com

PARTNERE I FABRIKKEN
Sydfynske virksomheder, der på ledelses- og medarbejder-niveau ønsker at
bringe mere innovation og kreativitet i spil i udviklingen af deres virksomhed,
kan blive PARTNER i Fremtidsfabrikken. Dermed bliver både chefer og
medarbejdere en del af Fremtidsfabrikkens kreative netværk og kan deltage i
Fremtidsfabrikkens kurser i personligt salg, innovation, sociale medier mm.
Det er kurser som tilpasses den PARTNER-kreds, der kan samles om
fabrikken. PARTNERNE kan desuden deltage i udvalgte workshops og få
adgang til fabrikkens flotte, kreative faciliteter.
Vil du høre mere, så kontakt Susanne Linnet Aagaard på 30 17 44 50.

FABRIKSVEN - ER DET DIG?
Her får du muligheden for at blive en del af
Fremtidsfabrikkens miljø og markedsføring, hvis
du er kreativ iværksætter eller mikrovirksomhed.
Som Fabriksven bliver du præsenteret
Fremtidsfabrikkens hjemmeside, du bliver
markedsført på FB, i nyhedsbrevet og ved
møder med lokale virksomheder og samarbejdspartnere. Du kan deltage i MarkedsMATCH og
finde nye kunder. Og du kan købe rabatkort til
møde- og innovationslokaler og til kaffe, frokost
mm. i caféen. Alt sammen til 1.000 kr. om året.
Læs mere HER.

”Dem der taler om udkant, er dem der ikke har opdaget, at jorden er rund” – Mai-Britt Schultz

LEDIGE KONTORPLADSER
Er du kreativ iværksætter? Så kom og besøg os, mærk energien, flyt ind og bliv en
del af miljøet:
- Enmandskontor: Der er nu et enkelt enmandskontor ledigt med indflytning
hurtigst muligt. Det ligger på 1. sal med udsigt over vandet.
- Start-up plads: Fra 1. december er der en ledig arbejdsplads til en nystartet
virksomhed i vores Start-up kontor.
- Deltids- og fuldtidspladser: Der er plads til flere på de åbne arbejdspladser i
Havet og Skoven.
- 130 m2 i den gl. stationsbygning: I tilknytning til det nye iværksætterhus i
Kvægtorvet kan man leje 1. salen i den gamle stationsbygning allerede nu. Her
får du god plads i flotte lokaler samtidig med, at din virksomhed kan blive en del
af det nye miljø for IT og maritime iværksættere.
Se billeder af kontorerne, hvad der indgår i lejemålene og hvor meget det koster på
www.fremtidsfabrikken.com

MEDSTRØM – ET TVÆRREGIONALT
SAMARBEJDE MED MENING
Skønne mennesker og et projekt, der giver
mening – det er udgangspunktet for et godt
samarbejde. I projektgruppen med alle
tovholderne i MEDSTRØM er der god energi,
når vi samles for at planlægge aktiviteterne –
som ovenfor i Kedelbygningen ved Spinderihallerne i Vejle. Den gode energi smitter
forhåbentligt af på alle de aktiviteter, som vi
skal lave sammen de næste tre år.
Fremtidsfabrikken, Spinderihallerne, Business
Kolding og IDEA Entrepreneurship ved SDU
er alle tovholdere for hver sit forløb.

IT, MARITIME OG KREATIVE TANKER OG IDÉER TIL DET NYE IVÆRKSÆTTERHUS I KVÆGTORVET

Den 26. oktober var kommende brugere af huset - både lejere og de eksterne virksomheder, som ønsker at være en del af netværket
og aktiviteter i huset – samlet til en workshop, hvor der blev sat ord på behov og ønsker til huset. Vi så spændende skitser på,
hvordan huset kan indrettes, og der kom mange konkrete idéer til faciliteter, aktiviteter, brugere og identitet. Skal vi fx have
testfaciliteter, lagerplads, masser serverplads og kaffeautomat, og hvad med innovationsrotation?
Tusind tak for engagement og idéer, som vi glæder os til at tage videre sammen med nogle af jer i følgegruppen.

