
Fremtidsfabrikken Sydfyn inviterer 
 

Er du en kreativ entreprenør? 
Så vil vi gerne invitere dig til brainstorming-møde 
– det gælder både, hvis du er nystartet, og hvis du har været i gang i flere år 
 

Kom og vær med til at gøre Fremtidsfabrikken relevant for udviklingen af din 
virksomhed. Vores aktiviteter skal gerne inspirere, understøtte og udfordre til 
vækst, også i din virksomhed. Derfor har vi brug for dine idéer til kompetence-
udvikling, mentorordning, netværk, samarbejder og iværksætterhus mm.  
 
På brainstorming-møder vil vi kort præsentere Fremtidsfabrikkens aktiviteter. 
Derefter bliver I som mødedeltagere delt op i arbejdsgrupper med nystartede 
og erfarne entreprenører, så vi kan få en dialog om de særlige udfordringer og 
ønsker hver gruppe har. 
 
Vi vil gerne i dialog med dig om 
- hvad der afgørende for, at du kan udvikle din virksomhed, skabe vækst og 

dermed større indtjening 
- hvilke forretningsmæssige og personlige udfordringer, du oplever som 

kreativ og innovativ entreprenør med egen virksomhed 
- hvordan din egen efteruddannelse skal se ud, hvis du selv kan designe den 
- hvordan kommunen og erhvervsrådgivningerne kan blive bedre til at 

hjælpe din virksomhed 
 
Du kan deltage i møder i de fire sydfynske kommuner: 
  
Langeland: Torsdag den 17. marts, kl. 16.00-18.00 
VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing 
  
Ærø: Mandag den 21. marts, kl. 17.00 til 19.00 
Rådhuset, lokale 2+3, Statene 2, Ærøskøbing 
  
Faaborg-Midtfyn: Tirsdag den 22.marts, kl. 16.00-18.00 
Faaborg Rådhus, kantinen 1.sal, Mellemgade 5, Faaborg 
  
Svendborg: Onsdag den 23. marts, kl. 15.30-17.30 
Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg 
 
Møderne er arrangeret sammen Erhvervs- og Turistforeningen Langeland, Ærø 
Turist- og Erhvervsforening, Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Svendborg 
Erhvervskontor. 
 

Vi håber, at du kommer – tilmelding kan ske til Lene Eriksen, tlf. 62 23 30 44, 
lenej.eriksen@svendborg.dk  
 
Du kan læse mere om Fremtidsfabrikken på www.fremtidsfabrikken.com  
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