
Større omsætning 
end nogensinde
Janne Fuglsang mærker ny vækst som havearkitekt 
efter to års forløb med Boost Sydfyn
-  Jeg har fået et andet syn på det at sælge, jeg har stiftet et nyt havenetværk og der er gået sport i at udvikle forretningen,  
 fortæller Janne Fuglsang, ejer af Fuglsang Haver.
-  Initiativerne har gjort, at omsætning i 2012 blev den største siden jeg startede i 2005, fortæller hun.
Janne Fuglsang har deltaget i grundforløbet Boost Sydfyn 1.0 og nu overbygningen 2.0 med det formål at få virksomheden til 
at vokse.
-  Det er blevet sjovere at drive forretning, blandt andet fordi jeg har fået en del andre at sparre med, som har nogenlunde de
 samme udfordringer, siger hun.

Et afgørende skifte
Janne Fuglsang etablerede Fuglsang Haver i 2005 og havde god vækst indtil finanskrisen i 2008, og derefter blev det temmelig 
tungt og ensomt at stampe nok kunder op.
-  Da Boost-uddannelsen kom, var jeg villig til at lægge alle kræfter i, for det er jo et stort tag selv bord af redskaber og viden  
 om jura, marketing, salg og meget mere, fortæller Janne Fuglsang.
-  Det var rart at komme ind på et hold og få en vis samhørighed og gensidig hjælp. Jeg har endda fået kunder via andre  
 boostere, fortæller hun.
En af udfordringerne var at sælge. Nu har hun fået blik for sine drømmekunder og sat gang i udviklingen af produkter, som 
supplement til sin rådgivning.
-  Jeg fik også samlet et netværk af mennesker med forskellige kompetencer indenfor havebrug, så vi kan holde messer og  
 udstillinger hos hinanden, fortæller Janne Fuglsang, som i øvrigt er blevet en del af ekspertpanelet i fynske mediers 
 magasin BASE og er udpeget som konsulent for Haveselskabet.
-  Boost har givet gejsten igen, og min ekstra omsætning kan jo også mærkes hos mine 
 underleverandører, som bl.a. er tømrer, glarmester og smed. Det er jo også 
 merbeskæftigelse i området, siger Janne Fuglsang.

FAKTA om Fuglsang Haver
Janne Fuglsang arbejder som have- og landskabsarkitekt, men 
har også en baggrund som bygningsingeniør. Den store faglige 
viden bruger hun som rådgiver for privatkunder samt offentlige 
og private organisationer, der har brug for tegninger samt 
opførelse af unikke drivhuse eller indretning af haver og andre 
udendørs arealer.
www.fuglsanghaver.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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