
Et uddannelsesforløb i vækst 
for kreative iværksættere

Du ser det på bundlinjen

Brand It 
Brand You 
Brand Us 

Leg en idé 



Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost 1.0, der er et uddannelsesforløb for kreative  
iværksættere, som ønsker vækst. Ambitionerne med uddannelsesforløbet er tårnhøje, og vi  
stiller tilsvarende krav til deltagerne. For at sikre, at alle har udviklingspotentiale og mod på  
vækst, tager vi en samtale med hver enkelt ansøger, inden vi melder ud, hvem der er optaget.

Boost 1.0 bliver gennemført i fire hold – et i hver kommune. De bedste fra hvert hold får om  
et år mulighed for at gå videre til Boost 2.0 med global innovation.

ER BOOST 1.0 FOR DIG?
På Boost 1.0 arbejder du med at udvikle din virksomhed og forbedre din bundlinje gennem strategisk 
ledelse, innovation, netværk samt branding og kommunikation – og så en hel masse overraskelser og 
forstyrrelser.
Uddannelsesforløbet varer 9 måneder med start i september. Du arbejder med din egen virksomhed i 
både forberedelse, undervisning og cases. Du investerer i alt 20 dage i at skabe nye resultater. Forløbet 
afsluttes ved, at du præsenterer dig selv, din forretningsmodel og fremtidsplaner for et ekspertpanel.

vIDEn, InSpIRaTIOn OG FlEkSIBIlITET 
•    Uddannelsesforløbet giver dig faglig viden, innovativ inspiration, udviklingsredskaber  
      og overraskende oplevelser
•    Du møder et team af undervisere med både teoretisk og praktisk erfaring, og du  
      møder en coach til at støtte dig i forløbet
•    Du bliver fra dag ét en del af et netværk af kreative vækst-iværksættere på Sydfyn
•    Med et klippekort kan du tilpasse uddannelsen til dine udfordringer
•    Du får den fleksibilitet, at du kan tage moduler og klip på andre hold, hvis du er  
      forhindret i at følge dit eget hold i alle fag

DIT UDBYTTE
•    Du arbejder med redskaber til at udvikle bedre og mere innovative forretningsmodeller
•    Du bliver bedre til at brande og sælge dig selv og din virksomhed
•    Du øger chancen for, at din virksomhed vokser – med en bedre bundlinje
•    Du udvikler dig selv og får et kick af at gå efter målet
•    Du får chancen for at profilere Sydfyn og øerne sammen med andre
•    Du udvider dine vækstmuligheder gennem netværk og professionelle samarbejder
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Idé 
Feedback 
Brilliance 

HVAD

DU FÅR

HER ER



Tresporet vej til vækst

Kitter uddannelsesforløbet sammen 
med events, der har fagligt fokus. 
Du bliver revet ud af hverdagen og 
op i… ja, vent og se

Integrerer fagene 
Ledelse og strategi
Innovation
Netværk
Branding og kommunikation

Her vælger du de fag, som matcher netop 
dine udfordringer. Hvert klip sikrer dig 
undervisning, og oven i får du individuel 
vejledning, deltager i workshop - eller 
prøver grænser af. Du skal vælge mindst 
4. Du kan vælge op til 8.

MODULER KLIPPEKORTNETVÆRK

Gamestart
Udgangspunkt, udfordring, mød din coach

1 dag

Gameplan
Mål, struktur, personlig profil

1 dag

Over målstregen
Hvad lykkedes, hvorfor, hvad nu?

1 dag

Ny teknologi, 
webside optimering
IT-eksperter med vejledning og netværk 

Økonomistyring light
Revisorer med vejledning og netværk

Aftaler der holder
Jurister med vejledning og netværk

Finansiering
Bankrådgivere med vejledning og netværk

Marketing 2.0
Forstyrrelse

Finansiering med investor
Workshop

Pipeline
Salgsmål, struktur på processen

1 aften

Gearskifte
Ledelse gennem vækstudfordringer
Brand You, fortællingen, elevatortalen
Innovation, leg ud af boxen

2 dages internat

Brand Us – sammen med kommunalt 
ansatte og erhvervsrådgivere

Startskuddet
For dit hold 

1 aften

Ny retning
Evaluering – next step?

1 aften

Networking
Kortlæg dine netværk, vælg strategisk, 
mærk effekten

1 dag
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EFTERÅR

VINTER

FORÅR

SOMMER

Midtvejs pulsen
SURPRISE 

1 aften

Ind til eksperterne
Pitch under pres, next level?

1 time
9

”Lokalt” green card
Overraskelse

Personligt salg
Performing theatre 
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Brand Sydfyn
Brand Us – sammen med kommunalt 
ansatte og erhvervsrådgivere

1 aften
4

Inspirationstur
For alle hold

1 dag
3

2

Idé      marked
Brugerdreven innovation
Joint innovation
Brand It, fortæl historien

2 dages internat
7

6
Det virtuelle håndtryk
Hvad virker på webben?

1 aften
6
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Netværk

Startskuddet 
Boost 1.0 åbner i september med en feststemt aften, hvor hele holdet gennem netværksøvelser bliver  
rystet sammen. Vi gennemgår forløbet, de tre spor, coachordningen samt den fælles digitale platform.  
Vi afstemmer forventninger, så du er klar til ”rejsen”. 1 aften

Midtvejs pulsen 
Vi gør status på undervisningen og dit udbytte. Vi kigger på din virksomheds udvikling, så du om 
nødvendigt kan justere kursen. 
En aften, hvor du også må være klar til det uventede. 1 aften

Inspirationstur 
Efter de første måneders målrettede arbejde, tager vi en heldagsudflugt for alle holdene til nogle af  
Danmarks mest suveræne iværksættermiljøer. 
vi studerer, hvad de bedste gør bedst, og hvad vi kan gøre bedre? Forvent at blive tændt. 1 dag

Brand Sydfyn 
Tænk stort og ud af boxen. I en kreativ workshop skal du sammen med erhvervschefer, dine kommunale  
venner og branding-specialister bl.a. fra SDU udvikle et specielt Brand Us for Sydfyn og øerne. 
Sydfyn skal på verdenskortet som dynamisk vækstcenter for flyvske idéer. 1 aften

Ny retning 
Evaluering på hele rejsen. Du har nu redskaberne til din videre udvikling og sætter dig selv nye mål.  
Du giver ideer videre til næste hold, mens du selv kan tage initiativer til at få glæde af de netværk,  
du er blevet en del af under hele forløbet. 1 aften
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Events og overraskelser, der kitter uddannelsesforløbet sammen
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Forvent, det 
uventede

Plads til 
forstyrrelse



Events og overraskelser, der kitter uddannelsesforløbet sammen

Moduler
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Det faglige brændstof til at booste din business

Gamestart
Alle hold er med fra start, og du kan glæde dig til en energifyldt overraskelse. 
Rent fagligt bliver du præsenteret for Væksthjulet, afklarer dine stærke og svage sider, deltager  
i udfordringscafé, bliver præsenteret for alle coachene – og møder dine holdcoaches. 1 dag

Gameplan 
Dine kompetencer, idéer og personlighed er kernen i din virksomhed. Gennem en profiltest får  
du kendskab til dine styrker og barrierer. Du sætter mål for din business og gør den overskuelig 
i gameplanen. Vi taler om personlig ledelse og arbejder med at strukturere hverdagen, så du 
vækster med balance. 1 dag

Pipeline 
Vækst kræver løbende tilgang af kunder og opgaver. Sæt mål for din indtjening og få værktøjer  
til at strukturere din pipeline og prioritere dine opgaver og kunder. 1 aften

Gearskifte 
vi fokuserer på vækstudfordringer. Hvordan håndterer du ledelse, motivation og samarbejde? 
Du får redskaber til samspillet med alle dem omkring dig. Du lærer at fortælle om dine nye mål  
til nye kunder. Du træner din elevatortale og arbejder konstruktivt med feedback. vi introducerer  
dig til innovationsbegreber, og du træner idéudvikling uden at hænge i fortiden. 2 dages internat

Networking
Relationer åbner muligheder. Vi taler om netværkstyper, om din indsats og dit udbytte.  
Du kortlægger og planlægger strategisk, hvordan du udbygger og plejer dit netværk. vi prøver 
flere metoder af, så træn din elevatortale og husk visitkort. 1 dag

Det virtuelle håndtryk
Hvor og hvordan synliggør du dig og din business på nettet? Hvad kan du med sociale medier?  
Se de gode eksempler. prøv selv. kend faldgruberne og lav selv dit virtuelle håndtryk. 1 aften

Idé ↔ marked 
Brugerdreven og joint innovation er omdrejningspunktet – hvorfor og hvordan? Du gennemgår hele  
processen, laver etnografisk research, bearbejder data og udvikler salgbare services eller produkter  
inspireret af brugerne. Du arbejder med din forretningsmodel og struktureringen af processen.  
Markedsfør idéerne ved at se de gode historier og vid, hvor og hvordan du fortæller dem. 2 dages internat

Over målstregen 
Hvad vil du sige i en tale om det mål, du satte dig, om dine udfordringer og sejre undervejs, om  
det du har lært og om de redskaber, du vil bruge i din fortsatte vækst? lær at pitche og træn 
din præsentationsteknik. 1 dag

Ind til eksperterne 
Hold din tale, pitch under pres og få eksperternes feedback. Du får en time med sparring og gode  
råd til dine næste skridt. Måske er du klar til Boost 2.0 og global innovation? 1 time

Modulerne integrerer fagene ledelse og strategi, innovation, netværk samt branding og kommunikation.  
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Klippekort
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Vælg de temaer, som bedst sikrer vækst i din virksomhed

Ny teknologi, webside optimering
Et kursus i nye teknologier og søgemaskineoptimering. Hvad kan du gøre med bl.a. link  
popularitet og page ranking for at gøre din webside mere synlig, velbesøgt og sælgende? 
kanT: Unge IT-eksperter hjælper med din optimering, og du netværker

Økonomistyring light
Du udarbejder startbudget, driftsbudget og likviditetsbudget. Du får overblik over din  
økonomiske status, og du lærer om basale nøgletal til din løbende økonomistyring. 
kanT: lokale revisorer vejleder dig, og du netværker

Aftaler der holder
Hvordan laver du samarbejdsaftaler og leverandøraftaler? Hvad er værdien af klare og  
nedskrevne linjer på forhånd? kend online standardkontrakter og deres begrænsninger. 
kanT: lokale jurister vejleder, og du netværker

Finansiering med bank
Hvor stor skal kassekreditten være? Hvordan vurderer du finansieringen af fast ejendom?  
Hvad risikerer du ved kautioner eller pant, når du skal låne? 
kanT: lokale bankfolk vejleder, og du netværker

Marketing 2.0
Du lærer at definere målgruppe og vælge segmenter, som passer til din business.  
Hvordan målretter du din markedsføring – og hvilke markedsføringsredskaber virker anno 2012? 
kanT: Den irrationelle forbruger forstyrrer.

Lokalt ”green card”
Du og dit hold kan sammen vælge et tema ud fra de mest påtrængende behov eller chancen  
for de mest inspirerende oplevelser.

Personligt salg
kunderne køber ”din energi”. Hvordan sælger du i telefonen eller ved et personligt møde?  
Du hører om salgstrappen og træner i at lukke en handel. 
kanT: performing Theatre styrer.

Finansiering med investor
Hvad skal der til for at tiltrække en investor? Det handler om balance mellem idéer,  
arbejde, penge – og hvem, der bestemmer. 
kanT: Du deltager i investors workshop.

Her vælger du de fag, som matcher netop dine udfordringer. Hvert klip sikrer dig undervisning, 
og oven i får du individuel vejledning, deltager i workshop - eller prøver grænser af.  
Du skal vælge mindst 4. Du kan vælge op til 8.
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Vælg de temaer, som bedst sikrer vækst i din virksomhed

Bliv en del af holdet
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kan DElTaGE?
For at få plads på Boost 1.0, skal du
•    være kreativ iværksætter
•    have et ønske om vækst i din virksomhed
•    have et udviklingspotentiale

Mindst 80 procent af deltagerne skal have forretningsmæssig base i en af de fire sydfynske kommuner.

når du har ansøgt, bliver du interviewet om din business og hvorfor DU skal have en af pladserne  
på forløbet. 22-25 bliver udvalgt til hvert af de fire hold.

kOSTER DET?
Uddannelsesforløbet er GRaTIS. Din betaling er din tid og dit engagement.
Du skal registrere dit tidsforbrug på at deltage i uddannelsesforløbet og  
indlevere følgende data for 2010, 2011, 2012 og 2013:
Omsætning, overskud før skat, antal medarbejdere, antal samarbejdspartnere  
(økonomisk forbundne, herunder underleverandører)

BOOSTER DU?
Ansøg NU – find ansøgningsskema og optagelsesprocedure på 
www.fremtidsfabrikken.com

SIDSTE FRIST FOR ANSØGNING: Tirsdag den 14. juni 2011
Ansøger du derefter, vil du komme på venteliste.

Vil du vide mere?
Find yderligere oplysninger om Boost Sydfyn 1.0 og underviserne på 
www.fremtidsfabrikken.com

kREaTIv?
En der arbejder innovativt og  
udviklingsorienteret med processer 
og produkter for at drive og/eller 
udvikle en virksomhed.

IvÆRkSÆTTER?
Du har en idé og er klar til at starte eget firma. 
Din virksomhed er få år og under opbygning.
Eller har du været i gang i længe og vil gerne 
i en ny retning.

HVEM

HVAD

HVORDAN

ER DU ER DU



Du har ideen. Her får du chancen!
vi ved DU kan. vi ved SYDFYn kan!
vil du? Tør du? Er du med på holdet?

FREMTIDSFaBRIkkEn SYDFYn
Uddannelsesforløbet Boost Sydfyn er en af hovedaktiviteterne i Fremtidsfabrikken Sydfyn.  
Bag projektet står Sydfyns UdviklingsSamarbejde (SUS), der er stiftet af de sydfynske kommuner  
Faaborg-Midtfyn, langeland, Svendborg og Ærø. SUS tager initiativer på tværs af de kommunale 
grænser for sammen at skabe vækst i hele det sydfynske område.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Fremtidsfabrikken
Tlf. 62 23 30 44 eller kontakt@fremtidsfabrikken.com

FREMTIDSFaBRIkkEn SYDFYn 
Sydfyns UdviklingsSamarbejde
Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg 
Tlf. 62 23 30 44 
kontakt@fremtidsfabrikken.com
www.fremtidsfabrikken.com 

Fremtidsfabrikken Sydfyn finansieres af EU’s Socialfond,  
regionale udviklingsmidler og de fire kommuner.

DET ER

TØR 
DU?

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Boost din 
bundlinje 

På vippen 
eller webben 


