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KVÆGTORVET BLIVER NYT IVÆRKSÆTTERHUS FOR IT OG MARITIME ERHVERV

JUBIHHH!

WORKSHOP 26. OKTOBER
Vi inviterer kommende interne og eksterne brugere af huset at være med til at forme huset ved en workshop den 26. oktober kl.
13.00-17.30. Du kan læse mere om Kvægtorvet og sammenhængen med Fremtidsfabrikken på www.fremtidsfabrikken.com

MØD VORES RÅDGIVERE TIL BIZZ NETWORK CAFÉ OG SURFBOARD!
Vi er glade og stolte af at have så kompetente og engagerede rådgivere tilknyttet, som vi har i BIZZ Network. Netværket vejleder
iværksættere om forretningskoncept, økonomi, jura, banken og alle mulige andre udfordringer - helt gratis. Kom til netværkscafé
og snak med forskellige rådgivere (TORSDAG KL 15.00), eller få en hel time med et panel af rådgivere til vores SurfBOARD.

FASTE MÅNEDLIGE EVENTS – sæt dem i kalenderen alle 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

08/10 – 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

20/10 – 17/11 – 15/12 – 25/1

Kom og vær med til en fed afslutningen
på ugen. Vi disker op med morgenmad,
kaffe og te, hygge, netværk, leg og
inspirerende oplæg, kl. 08.30-10.00

30 /10 – 27/11 – 18/12 – 29/1

IVÆRKSÆTTERCAMP DEN 13-14. NOVEMBER (SÆT X I KALENDEREN)
Har du nogensinde overvejet at blive iværksætter? Er det noget, du måske kunne
overveje – på et tidspunkt? Hvis du kan svare ’ja’ til et af de to spørgsmål, så er
TANKESTRØM noget for dig. Vi samler folk inden for det kreative felt til en 2 dags camp.
Formålet er at finde frem til, om du vil arbejde videre med tankerne om at starte egen
virksomhed. Du behøver ikke have en ’køreklar’ forretningsidé. Bare du er nysgerrig,
åben og har en iværksætter i maven, er der noget at hente. Du kan også bruge campen
til at finde én du kan teame op med og starte en fælles virksomhed. Er du medarbejder i
en virksomhed og roder du med udvikling af nye projekter/produkter, er du også meget
velkommen! Program mm er klar og findes på fabrikkens hjemmeside efter efterårsferie.

FASTE MÅNEDLIGE EVENTS – sæt dem i kalenderen alle nu!

