
 

 

#23 
 

 
 
 
 
 
 

DEN SYDFYNSKE MODEL  
Kan mikrovirksomheder i 
netværk skabe vækst? Kan man 
skabe resultater med passi 

 

 

 

 

 
 

NYE OG ETABLEREDE – SAMMEN OG HVER FOR SIG 
Vi har nu fået flere midler fra Syddansk Vækstforum til en forlængelse 
af projektet Fremtidsfabrikken med i første omgang en mdr. og et 
overgangsprojekt på seks mdr. – så nu er der masser af nye aktiviteter! 

Som noget nyt har vi målrettet vores undervisningsaktiviteter, så nogle 
workshops er for etablerede iværksættere, mens andre workshops er 
for nystartede eller kommende iværksættere - og en del workshops er 
for begge målgrupper. 
 

DELTIDS- OG FULDTIDSARBEJDSPLADSER I FABRIKKEN 
I januar tilbyder vi de første 12 kreative iværksættere at få en 
deltidsplads i huset Fremtidsfabrikken på Svendborg Havn. Med en 
deltidsplads kan du komme to vilkårlige dage om ugen og benytte en 
arbejdsplads i det åbne lokale på 2. sal. Vi er i fuld gang med at 
udsmykke de åbne pladser på 1. sal, og indtil de står klar er det kun 
muligt at bruge pladserne på 2. sal. En deltidsplads koster 1.200 kr. 
pr. mdr., og det inkluderer Internet, mødelokaler og el-varme-vand. 
Du er altid velkommen til at komme forbi til en rundvisning i huset! 

 
 
 
 
 

 

CAFÉVÆRT TIL OPSTART 
Vi skal starte arbejdscaféen op og 
søger derfor en midlertidig 
cafévært til Fremtidsfabrikken.  
Er du interesseret eller kender du 
den rette, så kontakt Susanne på 
susanne@fremtidsfabrikken.com 
  

 

 

 

  

FREMTIDSFABRIKKEN ØNSKER  

RIGTIG GODT NYTÅR! 
 

MÅ DET BOBLE MED UDVIKLING, LYKKE OG LATTER  

 

 

  

VI HAR OGSÅ ET ENKELT ENMANDSKONTOR LEDIGT. 

SKAL DET VÆRE UDSIGTEN FRA DIT NYE KONTOR? 

 

 

  

SE SIDE 2 

PR INTERNATIONALT 

Tillykke til Bente Hovendal fra 
woodnwonder, der med unikke 
møbler, fantastiske fotos og 
gode historier viser, at målrettet 
PR arbejde giver international 
omtale og forsider. Bla. i 
Designboom, Arts Illustrated, 
Wood Planet og Dornob. Møbler-
ne vises til foråret i Nordic 
Cookery på BBC Lifestyle og RTL 
 

 

www.woodnwonder.com eller 
følg Bente på de sociale medier 
 
 
 
 

http://www.fremtidsfabrikken.com/6-events.html
http://www.woodnwonder.com/
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KICKSTART ÅRET, DIN FORRETNING OG DIG SELV 

Vi er nu klar med faglige workshops og events for årets første tre  
måneder – og flere er på vej. Her er masser af muligheder for at få  
hjælp og inspiration til en god start på 2015 for dig selv og din forretning. 

Det er gratis at deltage. Læs mere om hver event og se programmerne på www.fremtidsfabrikken.com  

15. jan. 09.00-16.00 SELVLEDELSE - DIREKTØR I EGEN FORRETNING ved Margrete Bak, Karlbak  
  For nye og etablerede iværksættere 

19. jan.  13.00-16.00 SEO - HJEMMESIDEOPTIMERING ved Allan Bojsen 
  For nye og etablerede iværksættere 

22. jan.  09.00-16.00 BRANDING I NETVÆRK ved Ida Borch, Orator 
  (Den gamle købmandsgår på Torvet i Ærøskøbing, Ærø) 

27. jan.  09.00-16.00 SKÆRP DIN OPSTART ved Julie Kjær-Madsen, Loop Company 
  For iværksættere, der netop har startet eller ønsker at starte egen virksomhed 

2. feb.  09.00-16.00     GAMEPLAN ved Liselotte Bauer Mols, Mindbiz 
  For nye og etablerede iværksættere - differentieret undervisning om eftermid. 

4. feb.  09.00-16.00    PROFESSIONEL PÅ DE SOCIALE MEDIER ved Abelone Glahn, @media 
  For nye og etablerede iværksættere 
 
18. feb.  09.00-16.00 KERNEN I DIN BIZ ved Julie Kjær-Madsen, Loop Company 
25. feb.  09.00-16.00 Et 3-dages workshopforløb 
4. marts  09.00-16.00 Kun for etablerede iværksættere 
 
10. marts  09.00-16.00  FEDT, FLID OG FORHANDLING ved Ida Borch, Orator 
  Kun for etablerede iværksættere 

11. marts  09.00-16.00  GÅ FRA PRIVAT TIL PROFESSIONEL PÅ LINKEDIN ved Abelone Glahn, @media  
  For nye og etablerede iværksættere 

16. marts  09.00-16.00  STRESSHÅNDTERING MED SAMVÆR-DIG-HED 
ved Thomas Michaelsen, Bølgebryder  

  Åbent for alle 

17. marts  13.00-16.00  VÆKST FOR SOLOENTREPRENØREN ved 
Abelone Glahn, @media  

  For nye og etablerede iværksættere 

25. marts  09.00-16.00 SAMARBEJDER OG PARTNERE ved Margrete 
Bak, Karlbak  

  For etablerede iværksættere 
  
 
  
 

HAR DU EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?  

NU ER DER IGEN IVÆRKSÆTTERKURSUS 

Drømmer du om at starte egen virksomhed og er lige ved at tage 
springet? Så kan du deltage i Svendborg Kommunes iværksætter-
kursus, og lære alt det basale, der skal til for, at du kan starte din 
egen virksomhed - fra CVR-registrering til skat og budgetter.  

Forløbet strækker sig over 6 mandag-aftener med start 16. febr. 
2015. Tilmelding til bpe@svendborg.dk 

 

  

NETVÆRKSKUR MED 
BOOST-AFTER-PARTY 

23. januar, kl. 09.00-15.00 

Fremtidsfabrikkens første 
Netværkskur er et festligt 
farvel til projektet 
Fremtidsfabrikken Sydfyn og 
Boost-forløbene og et goddag 
til nye cirkler og samarbejder. 
Boost har skabt en tryg base for 
at gå ud at booste resten af 
Sydfyn og verden, og det skal vi 
fejre med en festlig formiddag 
med Ida Borch og Julie Kjær-
Madsen og en fælles frokost - 
der gerne må fortsætte til de 
sene nattetimer.   

Du finder programmet på 
www.fremtidsfabrikken.com 

http://www.fremtidsfabrikken.com/6-events.html
http://www.fremtidsfabrikken.com/Program/Invitation%20Netværkskur%202015.pdf

