
International vækst
Helle Fuglevig, Market Select, har gjort sit netværk 
til en forretning, der trækker globale tråde til Troense
- Mit primære mål med at deltage på boostuddannelsen var at blive en del af et lokalt netværk af iværksættere som sup-
plement til mit meget omfattende internationale netværk; og det er absolut lykkedes, fortæller Helle Fuglevig, ejer af Market 
Select i Troense, som bl.a. afsøger eksportmarkeder og er kontaktformidler mellem virksomheder globalt.
En af de nye kontakter har dog også internationale interesser indenfor landbruget, nemlig Susanne Pejstrup fra Lean Farm-
ing, som har fået flere opgaver for en af Helle Fuglevigs kunder.
- Vi var nok ikke mødtes, hvis ikke det var for Boost, siger Helle Fuglevig, som har deltaget både på Boost 1.0 og 2.0.
- Jeg synes, uddannelsen har mange værktøjer, er veltilrettelagt og har nogle engagerede undervisere, og så er jeg især 
imponeret af tovholder Hanne Raunsmed, som er supergod til at binde os sammen, siger Helle Fuglevig, som sammen med 
sin kæreste René Lindskov Jensen har forrygende travlt med at håndtere væksten i deres virksomheder.

Højtuddannede i praktik
Ungarn er et af de lande, hvor Market Select har fået godt fodfæste, og i foråret 2013 har parret fra Tåsinge landet en kontrakt 
med et stort firma, som arbejder på aftaler med danske dagligvarekæder.
- Vi får en kæmpe logistikopgave i det her, og det glæder vi os meget til, siger Helle Fuglevig.
For at løfte nogle af de mange opgaver og få indspil fra veluddannede unge, har Market Select flere gange hentet praktikanter 
fra Syddansk Universitet. De har bl.a. været fra Frankrig, Nepal og Bulgarien, og her i 2013 er to unge fra henholdsvis Ægypten 
og Kina inde i overvejelserne.
- De, der fungerer bedst, fortsætter vi samarbejde med som nu Emanuela Antova, som er projektansat her, og vi sørger også for 
at lægge nogle opgaver hos en ung rumæner, som har været her i praktik og i dag driver et lignende firma i Rumænien, fortæller 
Helle Fuglevig. 
Selv om de mange aktiviteter i Market Select er internationale, giver det også løbende lidt omsætning for lokale hoteller og 
taxavognmænd.

FAKTA om Market Select
Helle Fuglevig er uddannet eksportingeniør og lever af at skabe 
netværk mellem kunder og leverandører indenfor alle brancher i 
Latinamerika og Europa.
www.marketselect.dk 

Det værker

Bister eller 
booster?

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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