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TAK FOR ET HELT FANTASTISK ÅR! 
Det har været det vildeste år, hvor vi i 146 undervisningsaktiviteter og 
netværksevents har haft fornøjelsen af at lege med 200 kreative 
iværksættere, 96 kommunale medarbejdere og deres chefer og 38 
private og offentlige rådgivere. Vi har danset, og det har borgmestrene 
også i Sydfyn Style, der gik viralt og sendte Sydfyn på hele sendefladen. 
Og politikerne traf beslutningen om at investere i et kommende kreativt 
iværksætterhus på Svendborg havn. Sikke et fantastisk år! 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOST NU EVENTS 
Vi inviterer kommunale boostere 
og deres kolleger til to Boost NU 
events i foråret: 

- Stresshåndtering med 
samværdighed med Thomas 
Michaelsen den 3. feb. på Ærø 

- Struktur og prioritering i 
hverdagen med Margrete Bak 
den 14. februar i Svendborg 

Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com  

 
 
 
 
 
 
 

  

DE GODE HISTORIER 
Kom og hør Ivar Gram fra Sort Safari ved Vadehavet og Henrik 
Konnerup fra Konnerup & Co fortælle om, hvordan du får succes 
med storytelling i branding og markedsføring. 

Tirsdag den 21. januar kl. 16.30-20.00 på Café KOK i Svendborg 
Du kan tilmelde dig på kontakt@fremtidsfabrikken.com 
 

INTERNATIONALT 
SANGARBEJDE 

Sidste års booster Sidsel Marie 
Søholm har i et dansk/svensk/ 
tysk samarbejde netop udgivet 
albummet My Empire Of Sound. 
Den smukke forførende vokal 
tilhører naturligvis Sidsel.  
 

 
 
Hør den her: 
http://soundcloud.com 
www.myempireofsound.com  

 

 

MULTIKUNSTNER OG 
DEBATØR 

Kunstmaler og booster Mai-Britt 
Schultz har sammen med 
Rasmus Dahlberg udgivet bogen 
”Det vidste du ikke om 
Danmark”. Med små overrask-
ende fortællinger bliver du 
klogere og får samtidig et godt 
grin med på vejen 

 

www.mai-britt-schultz.dk  

http://www.fremtidsfabrikken.com/
http://www.sortsafari.dk/
http://www.konnerup-co.dk/
mailto:kontakt@fremtidsfabrikken.com
http://soundcloud.com/warsawrecordings/sets/my-empire-of-sound-the
http://www.myempireofsound.com/
http://www.mai-britt-schultz.dk/
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ERHVERVSRÅDGIVERE BOOSTER FOR DE KREATIVE 
Stor tak til alle de skønne advokater, revisorer, bankrådgivere og 
erhvervsrådgivere, der bakker op om vores kreative iværksættere, og 
har sat sig selv på skolebænken i Boost Sydfyn Bizz for at blive bedre 
til at forstå og vejlede ildsjæle og kreative mikrovirksomheder. Se 

filmen med de modige iværksættere og rådgivere til syretesten 

Klik her 

 

 

 

 

 

 

BÆREDYGTIG BOOSTER 
MED FREMSYN 

Louise Kingo Liokouras, PAKL-
holding A/S, der har sundheds-
huset Siloam, har brugt Boost til 
at få fokus på kerneværdier og 
udvikling af nye projekter, bla. 
kommunikation og branding af 
Tankefuld-projektet for 
Svendborg Kommune.  
 
Louise samarbejder med sin 
med-booster Tine Lorentzen, 
DEKOKO, der udvikler den 
visuelle identitet for de 
projekter Louise arbejder med. 
Der er et par større projekter i 
støbeskeen der ligeledes 
omhandler bæredygtighed og 
fremsynethed.  
 

 
 
Louise: ”Boost er en gave til 
iværksættere, og hjælper en til 
at sætte fokus på virksomheden 
og selvlederskabet. Det er så 
berigende og interessant, og 
man udvikler sig dag for dag.” 

www.siloam.dk  
www.dekoko.dk  
 

Ø-BRILLEBOLCHER OG 
BRUG AF MENTOR 

Øbolcher ved Pia Boutrup 
deltog på Boost 1.0 og udvikler 
nu sin forretning med hjælp fra 
en mentor.  
 

 
 
Pia fortæller: ”Min oplevelse 
med at have en mentor har 
været meget positiv. Jeg har 
brugt Tom Soling som 
sparringspartner til alt muligt 
mellem himmel og jord. Fra 
starten gjorde Tom mig 
opmærksom på, at jeg bare 
skulle maile løs om tanker om 
dit og dat, og det har jeg gjort. 
Det har også været rigtig 
dejligt, at han har været hurtig 
til at svare tilbage. I øjeblikket 
er jeg i gang med at få 
udarbejdet en forretningsplan, 
og jeg har fået lagt budget og 
lavet kalkulationer på mine 
varer, så jeg har altså fået 
hjælp til at strukturere min 
forretning” 

Og derudover er Pia god til at 
sætte nye samarbejder i gang 
bl.a med Thiele, som hun har 
designet et signaturbolche til 
med sin egen brillesmag og 
design. Thiele bruger bolchet 
som gaver til kunder og 
samarbejdspartnere 

www.øbolcher.dk  
 

EN FARVERIG BOOSTER 
MIDT I ODENSE 

Maroinca Parra Lauridsen er 
både fotograf, webdesigner og 
grafiker. Maro er made in 
Venezuela – et farverigt og 
åbent land som hende selv. Hun 
lever altid med et kamera i 
hånden og ser verdens skæve 
sider, små fragmenter og store 
linjer. Og så booster hun sin 
virksomhed i Fremtidsfabrikken 

 

Maro har firmaet Maros, der nu 
åbner galleri i det gl. posthus 
ved Brandts. Du er meget 
velkommen til at kigge forbi 

www.maros.dk  

KOEN, KAFFEBØNNEN OG DIN BLOG 

Anna Pia Holmgaard skriver de mest fantastiske 
blogs om markedsføring, journalistik, blogging, 
sociale medier og BOOST. Læs bl.a. om koen og 
kaffebønnen på 

http://annapiaholmgaard.dk/blog/  

http://www.siloam.dk/
http://www.dekoko.dk/
http://www.øbolcher.dk/
http://www.maros.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=mPHSKmKMZmk&feature=c4-overview&list=UUvmi1bQHVqIjqGma-y8cL-w
http://annapiaholmgaard.dk/blog/

