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DIN TÆPPEBUS
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud
Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

DANMARKS ABSOLUT LAVE
STE PRISER

Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m2 SAMLET
RING PÅ TLF. 29 32 89 90

DANSK BERBER
i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m2 189,- .......................................Nu pålagt pr. m2159,-
KRAFTIG BERBER
10 års garanti. 400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m2 229,- .......................................Nu pålagt pr. m2179,-
TÆTVÆVET BOUCLE
400 cm br. Plet væk garn.
Normalt pr. m2 139,- ....................Nu pålagt pr. m2 fra79,-99,-
HIT BOUCLE
400 el. 500 cm br. Flere farver. 5 års garanti.
Normalt pr. m2 159,- ....................................... Nu pålagt pr. m2119,-
SUPER BERBER
400 el. 500 cm br. 10 års garanti.
Normalt pr. m2298,- .......................................Nu pålagt pr. m2248,-

MASSER AF FORSK.
TARKETT VINYLER
200, 300 eller 400 cm. br.Nu pålagt pr. m2 fra

99,-149,-
TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING

- så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig

VI LEVERER
OGSÅ TÆPPER
OG VINYLER
TIL GØR DET
SELV FOLKET.

✁

Til sommerfår sydfynske iværk-
sættere nye muligheder for at
booste sig selv og deres virk-
somheder.

Første forløb af Fremtids-
fabrikkens kursus ”Boost din
business” slutter til sommer.
Næste forløb, Boost Sydfyn
1.1, begynder til august, hvor
der igen er plads til max 90 del-
tagere.

Informationsmøder
i april
IaprilholderFremtidsfabrikken
Sydfyn informationsmøder på
Sydfyn, Langeland og Ærø om
den næste chance for at deltage
på det ni måneder lange, gratis
uddannelsesforløb.

- Forløbet er tilpasset de øn-
sker, vihar registrerethos iværk-
sættere i hele området, og vi har
udvalgt erfarne og entusiastiske

undervisere til forløbene, fortæl-
ler projektleder SusanneLinnet
Aagaard.

På en række hele undervis-
ningsdage får deltagerne kon-
krete redskaber til at sætte mål
for deres virksomhed, udpege
målgrupper og lave ”pipeline”.
De skærper deres produkter
gennem innovation, brander
virksomhedenmed de gode hi-
storier og skaber e"ektive net-
værk og dermed skabe vækst i
forretningen.

Supplerende aftenkurser
Foruden de faglige moduler
kan deltagerne supplere med

nogle aftenkurser i webside
optimering, #nansiering, jura
og personligt salg, og samtidig
skaber forløbet rammerne for
udvidede netværk med andre
kreative iværksættere på Sydfyn
og øerne.

Deltagerne er typisk kreative
og innovative iværksætteremed
2-3 års erfaring, men både ny-
startede og etablerede virksom-
heder, som skal i en ny retning,
er velkomne.

- Alle ansøgere kommer til
en samtale. Vi lægger vægt på
vækstpotentiale, ambitioner og
motivation for at deltage, for-
klarer Susanne Linnet Aagaard.

TIRSDAG den 10. april 20124

-Boost-uddannelsenhar brem-
setmig i bare at fare af sted som
en hovedløs høne. Jeg har fået
input til at skærpe fokusogtæn-

ke imålgrupperogafsætning,og
det styrkerklartminsmykkefor-
retning, fortællerTinaGjersen-
SavfraGuld&Galleri iPeløkke.

Boost Sydfyn 1.0
Tina var en af de 86 kreative
iværksættere, som kom ind på
uddannelsesforløbetBoostSyd-
fyn 1.0 sidste år.Hun driver sin
enmandsforretning, Guld og

Galleri, nær Rudkøbing og har
en klar vision om at gøre sine
unikke smykker til en succes.

Skarpe tips om
markedsføringen
-Breddeni forløbeter stærkt. Jeg
har fået innovative ideer til mit
koncept, skarpe tips om mar-
kedsføringen, god sparring fra
min coach og masser af læring

på ”klippekortet” såsom web-
sidepleje, nethandel, regnskab
og meget mere, fortæller Tina
og tilføjer, at netværket med de
andre ”Boost-iværksættere” har
været en stor styrke ved det in-
tense uddannelsesforløb.

- Jeg kan kun sige, at jeg er
ubetingetbegejstret,konstaterer
TinaGjersen-Sav.

-Ubetinget begejstret

■ Projektleder Susanne Linnet Aagaard ffra Fremtidsfabrikken sammenmed Tina Gjersen-Sav, Guld og Galleri i

Peløkke. FOTO:HANNERAUNSMED

Iværksættere
fåretboost

➜ Fremtidsfabrikken Sydfyn er et Udvikling Fyn projekt finan-
sieret af EUSocialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet
foregår i de fire sydfynske kommuner Svendborg, Faaborg-Midt-
fyn, Langeland ogÆrø, der alle står bag projektet. Måletmed
Boost Sydfyn er at skabe vækst på Sydfyn og øerne.

➜ Informationsmøde på Langeland: 17. april kl. 16.00-18.00VUC
Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing. Tilmelding på:
kontakt@fremtidsfabrikken.com

➜ Semerewww.fremtidsfabrikken.com

BOOST:Guldsmed
TinaGjersen-Sav er
meget tilfredsmed
Fremtidsfabrikkens
Boost-kursus

FREMTIDSFA-
BRIKKEN:Nyt
kursus - Boost Sydfyn
1.1” - begynder til
sommer

Fremtidsfabrikken Sydfyn


