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INSPIRATION TIL EFTERÅRSFERIEN
Iværksætterliv gir mange oplevelser og udfordringer – det ser vi hos iværksætterne,
der kommer her på fabrikken. Denne gang har vi eksempler på vokseværk og nye
samarbejder. Og så er det efterår med tid til refleksion og planer for det kommende
år. Jeg håber, at nyhedsbrevet kan inspirere til begge dele. God efterårsferie!
Susanne Linnet Aagaard, fabrikschef

SURFBOARD – 26/10
Husk det er nu, du kan melde dig til
SurfBOARD den 26. oktober og få en
times sparring og vejledning hos
vores rådgiverpanel. Læs mere HER

AMBITION + VILJE + HÅRDT ARBEJDE = VOKSEVÆRK
Kære Susan og Morten Sylvest. Dette er en ubetinget hyldest til jeres hårde arbejde med
at skabe en succesfuld vækstvirksomhed, Socialfagligt Fokus. Vi har på Fremtidsfabrikken kunnet følge jer fra starten i 2011, hvor Susan deltog på Boost Sydfyn 1.0 og
Morten deltog året efter, til situationen i dag, hvor I begge er blevet tydelige ledere og
virksomhedsejere af en virksomhed med 30 ansatte, en investor og et nyt selskab med
udvikling af nye produkter.
I var med til at udvikle Fremtidsfabrikken som iværksætterhus – ja, Morten holdt åbningstalen sammen med borgmesteren – og I er klare identitetsbærere i huset. Nu er I så
vokset ud af den første fabrik og over i den næste, som heldigvis råder over 110 m2 på 1.
sal i den gamle stationsbygning. Vi er glade for, at der er plads til mere vækst der, og at I
samtidig forbliver en del af fabrikkens fællesskab, for det har vi alle stor glæde af. Tillykke
med jeres succes og nye domicil 

35 NYE IVÆRKSÆTTERE
I seks uger har de knoklet hver mandag
aften på fabrikken. 35 kommende iværksættere har deltaget i Erhvervskontaktens
iværksættergrundkursus. I foråret var der
36 deltagere, og der er allerede venteliste
til næste års kursus.
Der er gang i iværksætteriet på Sydfyn!!

KREATIV ELLER INNOVATIV?
Hvad betyder det at arbejde kreativt
eller innovativt? Hvori består
forskellen på de to begreber? Det er
vi mange, der roder rundt i. Hør
professor Lene Tanggaard give sit
bud på begreberne Opfindsomhed,
Kreativitet og Innovation - og
sammenhængen mellem disse.

SE FILMEN

VIL DU UDSTILLE TIL JULEMARKEDET PÅ FABRIKKEN?
På Fremtidsfabrikken afholder vi igen julemarked med sydfynsk design, kunst &
kultur. Vi afholder det samtidig med, at der er julemarked i Maritimt Center den 3-4.
december på Svendborg Havn. Vi har plads til 20 udstillere. Caféen har åbent og
sælger god kaffe og julekager - og der bliver et klip-og-klister-hjørne til børn.
Julemarkedet vil i vid udstrækning blive markedsført sammen med det succesfulde
julemarked i Maritimt Center, så jul på Svendborg Havn giver genlyd over hele Fyn!
Hvis du vil være en af udstillerne, så læs mere HER
Hvis du kunne tænke dig at få en stand, så send en mail til mig på
fremtidsfabrikken@svendborg.dk - eller ring gerne på 30174450 hvis du har
spørgsmål.

VIL DU VÆRE EN DEL AF NYT IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS?
Den 1. december åbner vores nye iværksætterhus i Kvægtorvet på Svendborg
havn, nærmere bestemt i Frederiksgade 6. Huset bliver et innovativt og dynamisk
miljø, hvor nye og etablerede iværksættere mødes, arbejder, opbygger netværk og
lader sig inspirere. Det bliver også mødested for andre iværksættere og virksomheder på Sydfyn, som gerne vil være en del af miljø, netværk og faglige events.
Du kan leje dit eget kontor eller dele kontor med andre. Her bliver spændende
mødelokaler og et stort fællesareal med café, sofagrupper og en værkstedsbænk.
Læs mere på www.fremtidsfabrikken.com eller ring til Susanne på 30 17 44 50.

ÅBENT

HUS

FREMTIDSFABRIKKEN – KVÆGTORVET
FREDERIKSGADE 6, SVENDBORG
FREDAG DEN 4. NOV., KL. 15.00-16.00
Vi er sidst i byggeprocessen, så vi inviterer
indenfor, når håndværkerne har fyraften. Kom og
se bygningen. Hør arkitekten fortælle om huset.
Og hør hvilke muligheder der er for at blive lejer
og en del af miljøet og netværket.

MEDSTRØM PÅ FACEBOOK
Så er projektet Medstrøm på Facebook. Her
finder du masser historier om og billeder af
iværksætterne i vores forskellige forløb.

FANDT NYE SAMARBEJDSPARTNERE PÅ
STRØMSTYRKE
Karina Bjerremann har firmaet Hestenge, der laver kurser
for ledere og medarbejdere, hvor heste indgår som læringsredskab i den internationalt anerkendte metode Eagala.
Karina deltager på Strømstyrke og her mødte hun Bettina
Byskov-Eriksen fra LederPitten og Heidi Munksgaard fra
InPerson. De tre har nu fundet sammen om et nyt tilbud om
lederudvikling, medarbejderpleje, sparring og
teamsamarbejde. De tre fandt sammen i Vejle under et
modul, som netop handlede om partnerskabsaftaler.

POWER UP STARTER I JANUAR 2017
Er du der, hvor du tror på idéen og gerne vil i gang? Så skal
du måske overveje om vores 4 mdrs. opstartsforløb POWER
UP er noget for dig. I januar 2017 starter vi et et nyt hold på
Sydfyn. På POWER UP får du som ny iværksætter intensiv
forretningsudvikling med 9 hele workshopdage, 5
netværksdage og individuel coaching. Du slutter med at
præsentere din nye virksomhed for ekspertpanelet. Målet er,
at du som ny iværksætter udvikler din idé til en bæredygtig
virksomhed og får et fagligt og personligt kompetenceløft.
Så har du haft virksomhed mellem 0-1 år, og er du klar til at
give din nye virksomhed et boost, så læs mere på
www.medstroem.dk eller ring til Katrine på 30 17 44 51.

TANKESTRØM – 2 DAGES IDÉCAMP I UGE 46
Går du med tanker om at starte egen virksomhed inden for et
kreativt erhverv, eller er du måske allerede i gang, så er
Tankestrøm måske noget for dig.
InterAct fra SDU kommer forbi Fremtidsfabrikken med deres
2-dages iværksættercamp den 17. og 18. november. På
campen får du mulighed for at give dine iværksætterdrømme
næring og liv, og du møder andre, der også enten leger med
tanken om at starte virksomhed, eller som måske allerede har
taget springet. På workshoppen arbejder vi med din idé, bl.a.
ved udvikling af dit pitch. Du får også mulighed for at hente
inspiration fra de to iværksættere Susanne Gregersen fra
Helhedshuset og Helle Fuglevig fra MarketSelect, som vil give
indblik i deres egne iværksætterrejser.
Så gør dig klar til 2 interaktive og udviklende dage, som
forhåbentlig vil hjælpe dig skridtet videre mod at starte din nye
virksomhed.
Læs mere og ansøg HER eller ring til Katrine på 30 17 44 51.
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