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NYT IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS

VI HENTER MILLIONERNE

Det ser nu ud til at lykkes med at få en ny fremtidsfabrik rettet mod IT og maritime
iværksættere på Svendborg Havn. Og det giver rigtig god mening med et iværksætterhus mere – ikke mindst, fordi der er venteliste til kontorer på Fremtidsfabrikken, og
iværksættere fra andre brancher henvender sig for at høre, om der også findes
spændende miljøer og fælleskaber for dem. Tanken er, at det næste hus står klart i
efteråret 2016. Det bliver Fremtidsfabrikken, der skal drive begge huse. Der skal være
aktiviteter og fælles faciliteter på tværs af husene.

I morgen fredag pakker vi kufferterne i
bilen og tager til Silkeborg for at hente
millionerne. Vi skal til opstartsmøde i
Erhvervsstyrelsen for at hente tilsagnet til
det nye projekt Kreativitet & Iværksætteri.
Så fra næste uge, er projektet formelt i
gang!

Kom til kreativt topmøde, når Danske Banks øverste chef Thomas Borgen besøger Fremtidsfabrikken. Det sker torsdag den 24.
september, kl. 12.00-14.00, og du er inviteret. Der er lagt op til spændende indlæg med spørgsmål og debat i dagens PROGRAM.
Tilmelding til kontakt@fremtidsfabrikken.com – der er begrænsede pladser.

SKAL FABRIKKEN HAVE ET
JULEMARKED?
Fremtidsfabrikken er til for alle kreative på
Sydfyn, så vores smukke rammer skal da
bruges til at markedsføre og sælge kreative
produkter. Vi vil rigtig gerne vide, om der er
stemning for et julemarked i vores multirum
og café? Send en mail til
susanne@fremtidsfabrikken.com, hvis du
vil være med til at forme et julemarked. Så
finder vi et tidspunkt, hvor alle
interesserede kan mødes.

NYT KREATIVT-KOMMUNALTKREATIVT MATCH
Formålet med vores MarkedsMATCH den
28. aug. var at skabe nye innovative
samarbejder mellem erhvervsliv,
kommune og de kreative iværksættere –
og det virker! Konsulent Kristine Karlshøj
og Reklamepigen v/ Mette Thaysen
Moses har nu indgået et nyt samarbejde
om en kommunikationsopgave, herunder
grafisk design, for Svendborg Kommune.
Opgaven bidrager til branding af
”Svendborg - Danmarks Maritime By” og
dermed arbejdet med af få
Søfartsstyrelsen til Svendborg.

www.kristinekarlshoej.dk

www.reklamepigen.dk

MARKEDSMATCH 20. NOVEMBER

JACOB BØTTER OM UNBOSS
Hør en bid af hvad Jacob Bøtter fortalte
om fremtidens virksomhed og ledelse, da
han besøgte Fremtidsfabrikken den 28.
aug. 2015. Billedet linker til filmen!

Datoen for næste MarkedsMATCH er sat
– så sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Vi arbejder på at videreudvikle konceptet
og på at finde de kreative iværksættere,
der vil være med. Vi glæder os til igen at
invitere sydfynske virksomheder indenfor
på fabrikken.

BLIV EN DEL AF MILJØET
Deltidspladserne er ved at være færdigindrettede, så du kan sidde under
Ambrosius-egen eller ved bølgen i
Havet. Kom og prøv en plads på deltid
gratis i et par uger og se, om det er
noget for dig. Og mød de skønne,
kreative mennesker, som allerede er på
Fremtidsfabrikken. Hvis du beslutter dig
for at blive koster det 1.200 kr. pr. mdr.
for to vilkårlige dage om ugen.

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

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

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

25/09 – 30 /10 – 27/11 – 18/12

