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AUGUST MED SÆRLIG FOKUS PÅ NYSTARTERE

Her i august sætter vi fokus på kommende iværksættere med en række workshops,
der skal hjælpe dem godt fra start. Er du selv ved at starte, så kom og vær med - eller
prik til én du ved har en iværksætter i maven:
11-08-2015, kl. 08.30-16.00
MARKEDSFØRING SOCIALE MEDIER med Anders
H. Kristensen
Hvordan markedsfører du bedst din nye virksomhed
på de sociale medier? Du vil på dagens workshop
blive introduceret til fordele og ulemper ved den
professionelle brug af Facebook, LinkedIn og Google+
12-08-2015, kl. 08.30-16.00
SÅDAN ØGER DU DIT SALG PÅ KUNDEMØDER
med Jesper Bergstrøm
Lær hvordan du præsenterer dig selv og dit produkt,
så du aktiverer kundens købelyst og hvordan du
behandler og håndterer indvendinger mest optimalt så
du kan lukke ordren.
20-08-2015 08.30-16.00
SKÆRP DIN OPSTART! med Julie Kjær-Madsen
Forudsætningen for at skabe forretning er det rigtige
produkt! Du får værktøjer og sparring til, hvordan du
kan skabe et stærkt og velafdækket fundament for din
virksomhed – ikke mindst i forhold til dine kunders
behov, og det marked du vil agere på.
Efter stor efterspørgsel har vi igen hjemmesideoptimering med Allan Bojsen:
18-08-2015, kl. 08.30-16.00 i RYSLINGE
25-08-2015, kl. 08.30-16.00 på ÆRØ
SEO – SKAF TRAFIK TIL DIN HJEMMESIDE!
Med få supergode tips og tricks lærer du at arbejde
med dit nye website, så det rangerer højere i Google.

Disse workshops supplerer Erhvervskontaktens iværksætterkursus, der starter
25-08-2015 på Fremtidsfabrikken. Læs mere på www.fremtidsfabrikken.com.

28. AUGUST: Vi inviterer
sydfynske virksomheder,
kommuner og uddannelsesinstitutioner til at møde
kreative iværksættere

KUNST PÅ DOKKEN

Reklamebureauet PARTUS v.
Christian Bagge har filmet processen
om forvandlingen fra rusten blå dok
til kunstværk på sundet i Svendborg
(se uddrag nedenfor)
Christian startede ultimo 2014 med
film til storytelling, markedsføring og
virksomhedsprofilering. Han oplever
en stor efterspørgsel og interesse for
hans nye forretningsområde.

LOKUMSGRAFFITI 2.0 – KIG IND!

Kom og se vores toiletter – ikke fordi det skal være
byens nye mødested, men fordi drengene fra
Svendborg StreetArt har lavet lokumsgraffiti, og det
er så flot, at vi bare må vise vores toiletter frem!

ARBEJDSCAFÉ MED MAD OG NETVÆRK

Fra på mandag er der frokostbuffet hver dag i
fabrikkens arbejdscafé. Caféen er åben for
indbyggere, kommende iværksættere, kreative på
Sydfyn og alles kunder og samarbejdspartnere.

Mød Christian på fabrikken eller på
www.partus.dk

Fremtidsfabrikken INVITERER indenfor til vores første store matchmaking event,
hvor sydfynske virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner møder kreative
iværksættere med fokus på at skabe forretningsudvikling med kreativitet og
innovation som vækstdrivere.
MarkedsMATCH bliver starten på nye, innovative samarbejder og giver inspiration til
nye måder at angribe udfordringer på. Sammen skaber vi vokseværk i netværk.
Er du en sydfynsk virksomhed eller organisation, eller er du en kreativ iværksætter,
så kom og vær med! Her finder du din nye kunde, leverandør og samarbejdspartner.

28. AUGUST, KL 08.30-15.00

Tilmelding til kontakt@fremtidsfabrikken.com senest 20. august.

IVÆRKSÆTTEREN OG
PRAKTIKANTEN

FASTE EVENTS

13-08-2015, kl. 15.00-16.00
Har du som iværksætter og mikrovirksomhed overvejet de samarbejdsmuligheder, der ligger i at tage en
praktikant ind i din virksomhed eller
indgå i et projektsamarbejde med en
studerende? Kom og hør, hvordan du
kan få glæde af en student.
Susan Henriksen, SDU Erhverv
fortæller om mulighederne for at få
praktikanter, og Helle Fuglevig,
Market Select fortæller om hendes
erfaringer med at have studerende i
sin virksomhed.

UNBOSS – TID TIL FORANDRING!
Nutidens chef er yt! Fremtidens leder er
en Unboss, som sætter formål over
profit, som inspirerer og involverer mere
end hun styrer og som skaber værdi
sammen med kunderne. Hør et visionært
bud på lederen af i morgen, the Unboss.

Du kan få vejledning og professionel
sparring til BIZZ Network Café.
13-08-2015, kl. 15.00-17.00

Få en peptalk med Jacob Bøtter,
iværksætter, forfatter og ekspert i sociale
medier, når han den 28. august er
dagens inspirator til MarkedsMATCH og
Morgen på Fabrikken
DE NYE FABRIKSARBEJDERE

Kom og præsenter din idé eller
udfordring for vores SurfBOARD, der
giver feedback og inspiration.
19-08-2015, kl. 17.00-19.00

TILLYKKE TIL VORES
YNGLINGS-ALLAN!
Allan Bojsen har været med i
projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn
fra start som underviser på Boost i
regi af Svendborg Erhvervsskole.
Nu er Allan sprunget ud som
fuldtidsiværksætter med Bojsen IT
her på fabrikken

Så er holdet i huset Fremtidsfabrikken sat:
Fabrikschef Susanne Linnet Aagaard.
Cafévært Merete Storm Jönsson, der
er ernæringsassistent og pædagogmedhjælper.
Husvært Vagn Remme, der er forfatter
og projektmager.
Husassistent Birthe Viuff, der er
pottemager og dekoratør.

Kom til morgenmad, netværk, hygge
og inspiration som kickstart på
weekenden.
28-28-2015, kl. 08.30-10.00
Læs mere på
www.fremtidsfabrikken.com

VELKOMMEN til Merete, Vagn og Birthe!
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