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BOOSTERNE KOM IND TIL EKSPERTERNE 
Nu har de kreative iværksættere slidt i det i 9 måneder.  
De startede 86 i september 2011, og 70 holder stadig ved.  
50 af disse valgte at gå til ”eksamen” og præsentere deres 
virksomheder for et ekspertpanel den 22. maj i Rudkøbing 
Skudehavn.  
Boosterne blev fejret til den efterfølgende reception, hvor 
regionsrådsmedlem Bo Liebergren og borgmester Bjarne 
Nielsen roste boosterne for deres indsats.  
Fornem energien og læs mere om eksperterne, boosterne 
og dagen på www.boostsydfyn.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANSØGNINGSFRIST 29. MAJ 
Er du kreativ iværksætter? Så er Boost Sydfyn 1.1 måske noget for dig! 
I august 2012 starter den næste flok kreative og innovative 
iværksættere på uddannelsesforløbet. I Boost 1.0 har vi fået mange 
erfaringer, ikke mindst at have fokus på egen virksomhed giver flere 
opgaver i din virksomhed. Derfor har vi justeret 1.1, så der er lidt 
mere tid til succes.  

  

EKSPERT I MEDIERNE 

Janne Fuglsang sidder i ekspert-
panelet i Fyens Stiftstidendes 
nye tillæg Basen om livsstil og 
design. Janne deltager i Boost 
1.0 og bruger aktivt medier i 
markedsføringen af sig selv og 
sin virksomhed. 
 

 
 
Janne er havearkitekt og skaber 
funktionelle og smukke uderum 
www.fuglsanghaver.dk  
 

Se filmen om Boost 1.1 på www.boostsydfyn.dk  

STRIK DIT EGET KØKKEN! 

Allan Ryberg inviterer dig til at 
få strikket dit eget køkken på 
Livsstilsmessen på Valdemarslot 
i pinsen. Allan deltager i Boost 
1.0 og bruger den kreative 
vinkel i markedsføringen. 
 

 
 
Alla Ryberg designer eksklusive 
snedkerkøkkener - skabt helt 
efter kundeønsker og en masse 
fede ideer. 
www.rybergdesign.dk  
 

DEN GODE HISTORIE 

De kommunale boostere 
samles den 7. juni til en 
workshop om den gode 
historie. De skal ligesom de 
kreative iværksættere lære 
at turde prale af alt det 
fantastiske de gør.  
 

http://www.susannepejstrup.dk/
http://www.jaevn.dk/
http://www.jaevn.dk/
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BRAND SYDFYN 
Som en del af uddannelsesforløbene Boost Sydfyn holdt 
Fremtidsfabrikken den 7. maj 2012 et brag af en event, 
Brand Sydfyn. Det var dagen, hvor kreative iværksættere og 
kommunale medarbejdere og chefer sammen skulle udvikle 
et brand for DET KREATIVE SYDFYN OG ØERNE – og de gjorde 
det sammen med de sydfynske borgmestre og 
erhvervscheferne. 
 
I tre kreative workshops Ord der ægger, 
Skattejagt og Ren dogme lavede deltagerne 
ord, slogans og film om det kreative Sydfyn. 
 
Se filmene fra workshoppen, film med 
overraskelser om selve dagen og meget mere 
på www.boostsydfyn.dk  
 
 

HJÆLP, JEG ER I FAMILIE MED EN IVÆRKSÆTTER 
Vi inviterer til netværksmøde: Torsdag den 14. juni kl. 17.00-20.00 
Fremtidsfabrikken, Abildvej 5A, 2 sal, Svendborg 
  
Der bliver et oplæg om iværksætteren der booster, mens baglandet puster ved 
coach Ann Pia Jakobsen. Efterfølgende kan du deltage i en workshop om 
hverdagen sammen med en værksætter, se program 
  
Tag meget gerne dit bagland med … kæreste, ægtefælle eller sambo 
  

Du kan tilmelde dig arrangementet senest 11. juni på kontakt@fremtidsfabrikken.com  –  Det er gratis 

http://www.boostsydfyn.dk/21-brand-sydfyn.html
http://fremtidsfabrikken.com/pdf/Net_1406.pdf
mailto:kontakt@fremtidsfabrikken.com

