
”Boost har gjort en 
    kæmpe forskel”
Arkitekt Christina Kjerulff vurderer, at hun både personligt 
og professionelt er vokset i løbet af uddannelsen
-  Det er et stort spring at skifte fra lønmodtager med et ansvarsområde, hvor andre i princippet udstikker rammer og  
 opgaver, til du selv står med alle mulighederne, opgaverne og risiciene, siger Christina Kjerulff, ejer af arkitektfirmaet  
 Artifo ApS på Ærø.
-  Boost-forløbet har gjort mig bevidst om processerne og mekanismerne bag det at drive eget firma, og i dag har jeg bedre  
 værktøjer til at vurdere forretningsmulighederne i forskellige projekter, fortæller hun.
Som relativ nystartet kom Christina Kjerulff med på Boost-uddannelsen for kreative iværksættere i 2012. Hun blev hurtigt 
glad for det netværk, det åbnede, og tog selv initiativ til flere gruppemøder ved siden af Boost-programmet. 
-  Jeg har haft stor glæde af at få et kvalificeret modspil fra både undervisere og holdkammerater til de mange små og store  
 udfordringer det giver at drive forretning, fortæller Christina Kjerulff.

Vigtige elementer
Blandt de værktøjer, som undervisningen har givet, fremhæver Christina Kjerulff især prissætning, pipeline og benspændet.
-  Ved prissætning har jeg bl.a. fået mere fokus på værdien for kunden, med pipeline har fået en struktur på det at sikre  
 løbende tilstrømning af opgaver og ”benspændet” var spørgsmålet om, hvad jeg ville, hvis jeg ikke var arkitekt, fortæller  
 Christina.
-  Det gav mig ideen til de arkitektoniske byvandringer, som jeg nu markedsfører via mit netværk af boostere, fortæller hun.
Christina Kjerulff har også aktivt netværket udenfor Boost. Det har givet hende hverv som næstformand i Turist- og Erhvervs-
foreningen, formand for Marstal Bybevarings- og forbedringsforening samt fagperson i flere ildsjælegrupper.
Ved at være synlig og i princippet ikke sige nej til opgaver i de første måneder, har Artifo ApS haft 7-8 offentlige og private 
projekter i gang, og for også at få tid til familien, har Christina Kjerulff hyret ekstra hjælp ind.
-  Jeg er blevet mødt med en stor venlighed, og det giver naturligvis selvtillid og gå-på-mod af at se ideerne 
 lykkes og virksomheden vokse, fortæller hun.

FAKTA om Artifo ApS
Christina Kjerulff er arkitekt MAA. Hun leverer rådgivning og 
projektstyring indenfor byggeri lige fra ide til gennemførelse. Det 
være sig skitseprojekter, myndighedshåndtering, hovedprojekter 
og byggesagsstyring af både renoveringsopgaver og nybyggeri.
Desuden kan hun indgå i flere opgaver i forbindelse med ejen-
domshandler.
www.artifo.dk

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår 
i de fire sydfynske kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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