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 FORUDSÆTNINGER 
For at kunne deltage skal du have et produkt, en idé eller  
ydelse, som du ønsker at tilbyde omverdenen. Før vi kan 
give endeligt tilsagn om optagelse på uddannelsen, gen- 
nemføres en visiteringssamtale som sikrer, at du har gjort 
dig overvejelser om, hvilket fundament din iværksætter-
virksomhed skal bygges på.

Desuden skal du som minimum have afsluttet en hhx, htx, 
gymnasie- eller erhvervsuddannelse, samt have mini-
mum 2 års erhvervserfaring.

 STED 
Business Center Learnmark
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens 

 UDDANNELSESNIVEAU 
Uddannelsen er sammensat af de to nedenstående fag  
fra Akademiuddannelsen, som er uddannelse på videre- 
gående niveau, og som udbydes efter lov om åben ud-
dannelse. 
• Iværksætteri i praksis (10 ECTS-point)
• Salgsteknik (10 ECTS-point)

Begge fag afsluttes med mundtlig eksamen:
Modul 1 med udgangspunkt i en erhvervscase. 
Modul 2 med udgangspunkt i en projektrapport.

 DELTAGERANTAL 
Min. 14 – max 20 personer

 FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT 
Lene Lundquist
LUNDQUIST Human Resource
tlf.: 2463 9591 eller 4212 7408
e-mail: llu@lundquist-hr.dk eller lelu@learnmark.dk
www.iværksætterpakken.dk

 MÅLGRUPPE OG TILMELDING 
Uddannelsen er målrettet ledige.

Ledig i 1. ledighedsperiode:
Som ledig i 1. ledighedsperiode har du mulighed for at 
søge selvvalgt uddannelse i op til 6 uger med uddannel-
sesydelse.
Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de før-
ste 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er mellem  
25-65 år. Er du under 25 år dog kun inden for de første  
6 måneder. 

For at få tilsendt tilmeldingsblanketten ”Bekræftelse af 
ret til og optagelse på selvvalgt uddannelse (AR245)”, 
kontaktes kursussekretær Betty Jensen på:
bj@learnmark.dk eller på tlf. 8816 3627.

• Blanketten sendes til din A-kassen som udfylder punkt  
5 og sender blanketten til jobcentret samt kopi til Busi-
ness Center Learnmark.

• Jobcentret afgiver betalingstilsagn, og giver Business 
Center Learnmark besked om, hvorvidt du må deltage i 
uddannelsesforløbet.

• Visiteringssamtale gennemføres, og bliver du ende-
ligt godkendt, er du klar til at deltage på uddannelsen  
– uden beregning.

• Efter godkendelse sender Business Center Learnmark 
blanketten ”Ansøgning om uddannelsesydelse til ledi-
ges uddannelse på videregående niveau (AR238)”, som 
du skal udfylde og sende til din A-kasse inden uddan-
nelsen starter.

Ledig i 2. ledighedsperiode:
Hvis du er i 2. ledighedsperiode, eller har brugt din ret til 
6 ugers selvvalgt uddannelse, skal du kontakte dit Jobcen-
ter eller anden aktør for at aftale, om du kan deltage på 
uddannelsen.

• Hvis dit Jobcenter/anden aktør kan bevillige din del-
tagelse, bliver der udarbejdet en jobplan, hvori uddan-
nelsen indgår.

• Jobcentret afgiver betalingstilsagn, og giver Business 
Center Learnmark besked om, hvorvidt du må deltage  
i uddannelsesforløbet.

• Visiteringssamtale gennemføres, og bliver du ende-
ligt godkendt, er du klar til at deltage på uddannelsen  
– uden beregning.

Uddannelsen udbydes af:  

Kom hurtigt 

ud af ledigheden

SKAB DIT
EGET JOB!

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG
Se mere på  

www.iværksætterpakken.dk

Øvrige samarbejdspartnere:

INKL. 
BOG

Bogen  “Iværksætteri i 
praksis – DIN håndbog  
fra A-Z” nu en del af  
undervisningen.

Det har været fantastisk energifuldt at deltage på IVÆRKSÆTTERPAKKEN, sammen med 15 andre personer der har 
den samme drøm som mig – at starte min egen virksomhed. Jeg har gennemgået en modningsproces undervejs, 
og det har givet mig et grundlag for at turde tro på min ide. Jeg blev overrasket over, i hvor høj grad jeg selv kan 
påvirke, hvem mine kunder skal være, og bevidstgørelsen af at kunder er forskellige og skal behandles forskelligt 
åbnede mine øjne. Jeg er i dag fast besluttet på, at jeg ikke vil konkurrere på pris, men i stedet på kvalitet og profes-
sionelt håndværk og desuden er det en frihed, at jeg selv kan bestemme og sætte standarden. Jeg har erkendt, at 
jeg vil befinde mig i en kontinuerlig proces, hvor der hele tiden vil dukke nye ideer op, der skal tages stilling til lige 
meget, hvor meget du får lukket og afsluttet. Herligt at det jeg brænder for er blevet min levevej.
Nicolai Bisgaard, Nicolai Bisgaard Møbelpolstrer
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SE MERE PÅ
IVÆRKSÆTTERPAKKEN.DK

SPRING UD SOM SELVSTÆNDIG

NYE HOLD STARTER:
MODUL 1: 17. september-26. oktober 2012
MODUL 2: 29. oktober-7. december 2012
Begge moduler kl. 08.30-15.30

PRIS: 
MODUL 1: Kr. 23.750,-
MODUL 2: Kr. 22.300,-  
Begge inkl. materialer

Bogen  
“Iværksætteri i praksis  
– DIN håndbog fra A-Z”  

nu en del af undervisningen.

INFORMATIONSMØDE:
FREDAG DEN 17. AUGUST 2012, KL. 10.00-12.00
TIRSDAG DEN 21. AUGUST 2012,  KL. 13.30-15.30

Informationsmøderne afholdes på:
Business Center Learnmark,  
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens

NYT HOLD STARTER
17. SEPTEMBER 2012

IVÆRKSÆTTERPAKKEN

UDDANNELSEN UDBYDES AF:

INKL. 
BOG

BIRGITTE FELDBORG 
Opstart af virksomhed, 
økonomi & regnskab

STEN OLIN
Salgsplanlægning  
& kundeforståelse

LENE LUNDQUIST 
Netværk   
& livet som iværksætter

DORTHE DO BEJER 
Visuel identitet 
& markedsføring

Bag IVÆRKSÆTTERPAKKEN står et stærkt team af instruktører, der selv er iværksættere. 

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT:
Lene Lundquist • LUNDQUIST Human Resource
tlf.: 2463 9591 eller 4212 7408
e-mail: llu@lundquist-hr.dk eller lelu@learnmark.dk



BLIV  KL ÆDT PÅ INDEN DU SPRINGER
IVÆRKSÆTTERPAKKEN består af 2 moduler, som kan gennemføres  

samlet eller enkeltvis. Begge moduler afsluttes med med eksamen på 
akademi niveau og præsentation for et erhvervspanel.

TA’  S P R I N G E T …
Mange går med drømmen om at blive selvstændig, 
men har ikke modet og den nødvendige viden om, 
hvordan man tager springet. Årsagen er ofte mang-
lende afklaring og fokusering på de beslutninger, der 
skal træffes. Vil du gøre din drøm til virkelighed, så er 
løsningen IVÆRKSÆTTERPAKKEN.

Business Center Learnmark og LUNDQUIST Human  
Resource har sammensat et målrettet uddannelsesfor- 
løb, hvor du bliver guidet igennem alle de elementer,  
du som iværksætter skal tage højde for, når du starter 
virksomhed.

På dette forløb vil du stifte bekendtskab med det  
at være iværksætter, set fra et helikopterperspektiv,  
hvorefter vi retter fokus på dig, og det du kan tilbyde 
markedet. Vi tilfører dig inspiration, viden og værktøjer, 
hvorefter du skal omsætte din drøm til handling. 

U D G A N G S P U N K T E T
Vi har valgt at anvende VækstHjulet® som gennem-
gående værktøj på forløbet. Med VækstHjulet får du 
et systematisk 360 graders perspektiv på din virksom-
hed, og de mange inspirationsartikler, modeller og 
VækstArk (arbejdsark), fører dig igennem de processer 
og beslutninger, der skal til for at blive klar til den dag-
ligdag, du vil befinde dig i som iværksætter. Det vil med 
andre ord sige, at de teoretiske elementer omsættes til 
den virkelige verden.

E T  S TÆ R K T  N E T VÆ R K
Mange iværksættere lever livet, som ”the lonely rider”, 
hvor muligheden for inspiration, medspil og modspil 
udebliver med risikoen for en succesfuld udvikling 
går tabt. Det vil vi ændre på denne uddannelse, idet 
vi ønsker at fremelske en netværkskultur på tværs af  
brancher og forretningsområder. Vi tror på, at viden-
deling og erfaringsudveksling styrker dit forretnings-
grundlag. Mange af de tidligere deltagere siger, at 
”sparringen fra de øvrige deltagere har været noget af det 
bedste ved at deltage på uddannelsen. Det er dejligt at 
være sammen med så mange motiverede mennesker, 
som er i samme situation som en selv”.
 

F O K U S  PÅ  D E N  P R A K T I S K E  D E L
Forløbet er intensiv og praktisk orienteret med korte 
indlæg, individuelle og gruppebaserede opgaver, samt 
virkelighedsnære træningsseancer. 

Du vil opleve, at vi allerede tager hul på iværksætter-
livet, hvor der ofte skal ydes en ekstraordinær indsats. 
Du skal derfor påregne en 37 timers arbejdsuge ekskl. 
projekt- og eksamensforberedelse.

På uddannelsen benytter vi kun instruktører, som har 
stor viden og erfaring fra erhvervslivet, inden for deres 
respektive områder. Dermed kan vi garantere, at du får 
et bud skab, som er direkte omsætteligt til din hverdag 
som iværksætter.

Uddannelsen afsluttes med, at du præsenterer din idé 
og forretningsgrundlag for et erhvervspanel, hvoref-
ter du modtager feedback på din virksomheds bære-
dygtighed.

Jeg oplever, at jeg har været på mit livs rejse. Den har styrket min lyst til at starte min Clinique. Undervejs 
i forløbet har jeg fået redskaber og indsigter, der har betydet, at mit forretningsgrundlag i dag er et andet 
end den ide, jeg kom med, da jeg startede på uddannelsen – jeg satser i dag på Wellness massage i mine 
eksklusive rammer i Odder. Det at andre tror på en, har givet mig en ballast og selvtillid, der gør, at jeg VIL 
lykkedes. Jeg har fået gjort drømmen til virkelighed, og jeg er langt bedre rustet, end hvis jeg bare var gået 
direkte i gang uden det grundlag, jeg har i dag. Alle der vil være selvstændige burde have mulighed for at 
følge ”IVÆRKSÆTTERPAKKEN”.
Charlotte Kristensen, Clinique CKom4ort

IVÆRKSÆTTERI I PRAKSIS
MODUL 1 • 6 UGER 
Du arbejder dig gennem forretningsplanens elementer fra A-Z

• Iværksætter – hverdagen helte
• Udvikling af den gode ide
• Fundamentet for din virksomhed
• Hvordan ser dit marked ud?
• Hvad skal du sælge til hvilken pris?
• Bliv kendt og genkendt på dit marked
• Salg – et håndværk du kan lære

• Netværk som salgskanal
• Sådan styrer du virksomhedens  

økonomi
• Hjælp fra eksterne rådgivere
• Start – alt det praktiske
• Flere veje til udvikling
• Iværksætteri set med  

samfundsbriller

Du beskæftiger dig med 
ideer, muligheder og kon-
struktiv feedback. Du træffer 
beslutninger, udarbejder 
planer og jonglerer med tal. 
Efter 6 ugers har du fået et 
solidt afsæt for start af DIN 
virksomhed.

”IVÆRKSÆTTERPAKKEN gjorde, at jeg turde tage sprin-
get. Før var jeg meget usikker på, hvordan jeg skulle 
lægge budgetter og lave regnskaber. Det ved jeg nu. Jeg 
lærte også at lave en god forretningsplan, som banken 
skulle granske, før de ville låne mig penge til projektet. 
Jeg har haft omsætning fra dag et, da jeg i løbet af ud-
dannelsen havde fået kontakt til kunder, der efterspurg-
te mit arbejde – det er fantastisk.”
Jesper K. Stürup-Toft, Jesper’s Husservice

Jeg startede på Iværksætterkurset d. 19.09.2011, var 
klar med forretningsgrundlaget inden årets udgang, 
og har allerede fået min første kunde. Det havde ikke 
kunne gå så hurtigt, hvis ikke jeg havde deltaget på 
IVÆRKSÆTTERPAKKEN. Jeg blev guidet igennem alle 
de elementer, der skal til for at starte egen virksom-
hed og fik via praktisk indlæring nogle meget brug- 
bare værktøjer. Det var på samme tid herligt, at 
opleve andre kursister, som har nøjagtigt samme 
udfordringer som en selv – det gav en god sparring. 
Instruktørerne var topmotiverede og er selv iværk-
sættere og kunne derfor bidrage med masser af gode 
erfaringer. Jeg kastede mig ud i en verden, jeg ikke 
vidste ret meget om – og det fortryder jeg ikke…
Gitte Brøndum, FOOD.IS.MORE

SALGSTRÆNING – FOR IVÆRKSÆTTERE
MODUL 2 • 6 UGER 
Salgstræningen – som tager udgangspunkt i faget Salgsteknik – giver dig en helhedsforståelse  
af, hvordan du får solgt dit produkt eller din ydelse.

Vi arbejder bl.a. med:
• Salgsprocessen – at omsætte din forretningsplan til salgsadfærd
• Markedsforhold – kend dit marked og se resultaterne komme
• Salgsbudgettet – få svar på hvilke indsatser du skal gøre for, at kunderne ser dig
• Salgsplanlægning – salgsmål, en god plan samt fokusering er vejen til din succes
• Salgspsykologi – kunder er forskellige og skal behandles forskelligt
• Salgsteknikker – har du styr på teknikkerne, åbner der sig en ny verden for dig
• Salgstræning i praksis – med udgangspunkt i dit produkt eller ydelse

Vi beskæftiger os med salg til 
erhvervskunder, salg i butik-
ken samt salg via hjemmeside.

De 6 ugers uddannelse giver 
dig større gennemslagskraft og 
grundlag for at øge dit salg.
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• Iværksætter – hverdagen helte
• Udvikling af den gode ide
• Fundamentet for din virksomhed
• Hvordan ser dit marked ud?
• Hvad skal du sælge til hvilken pris?
• Bliv kendt og genkendt på dit marked
• Salg – et håndværk du kan lære

• Netværk som salgskanal
• Sådan styrer du virksomhedens  

økonomi
• Hjælp fra eksterne rådgivere
• Start – alt det praktiske
• Flere veje til udvikling
• Iværksætteri set med  

samfundsbriller

Du beskæftiger dig med 
ideer, muligheder og kon-
struktiv feedback. Du træffer 
beslutninger, udarbejder 
planer og jonglerer med tal. 
Efter 6 ugers har du fået et 
solidt afsæt for start af DIN 
virksomhed.

”IVÆRKSÆTTERPAKKEN gjorde, at jeg turde tage sprin-
get. Før var jeg meget usikker på, hvordan jeg skulle 
lægge budgetter og lave regnskaber. Det ved jeg nu. Jeg 
lærte også at lave en god forretningsplan, som banken 
skulle granske, før de ville låne mig penge til projektet. 
Jeg har haft omsætning fra dag et, da jeg i løbet af ud-
dannelsen havde fået kontakt til kunder, der efterspurg-
te mit arbejde – det er fantastisk.”
Jesper K. Stürup-Toft, Jesper’s Husservice

Jeg startede på Iværksætterkurset d. 19.09.2011, var 
klar med forretningsgrundlaget inden årets udgang, 
og har allerede fået min første kunde. Det havde ikke 
kunne gå så hurtigt, hvis ikke jeg havde deltaget på 
IVÆRKSÆTTERPAKKEN. Jeg blev guidet igennem alle 
de elementer, der skal til for at starte egen virksom-
hed og fik via praktisk indlæring nogle meget brug- 
bare værktøjer. Det var på samme tid herligt, at 
opleve andre kursister, som har nøjagtigt samme 
udfordringer som en selv – det gav en god sparring. 
Instruktørerne var topmotiverede og er selv iværk-
sættere og kunne derfor bidrage med masser af gode 
erfaringer. Jeg kastede mig ud i en verden, jeg ikke 
vidste ret meget om – og det fortryder jeg ikke…
Gitte Brøndum, FOOD.IS.MORE

SALGSTRÆNING – FOR IVÆRKSÆTTERE
MODUL 2 • 6 UGER 
Salgstræningen – som tager udgangspunkt i faget Salgsteknik – giver dig en helhedsforståelse  
af, hvordan du får solgt dit produkt eller din ydelse.

Vi arbejder bl.a. med:
• Salgsprocessen – at omsætte din forretningsplan til salgsadfærd
• Markedsforhold – kend dit marked og se resultaterne komme
• Salgsbudgettet – få svar på hvilke indsatser du skal gøre for, at kunderne ser dig
• Salgsplanlægning – salgsmål, en god plan samt fokusering er vejen til din succes
• Salgspsykologi – kunder er forskellige og skal behandles forskelligt
• Salgsteknikker – har du styr på teknikkerne, åbner der sig en ny verden for dig
• Salgstræning i praksis – med udgangspunkt i dit produkt eller ydelse

Vi beskæftiger os med salg til 
erhvervskunder, salg i butik-
ken samt salg via hjemmeside.

De 6 ugers uddannelse giver 
dig større gennemslagskraft og 
grundlag for at øge dit salg.

BLIV  KL ÆDT PÅ INDEN DU SPRINGER
IVÆRKSÆTTERPAKKEN består af 2 moduler, som kan gennemføres  

samlet eller enkeltvis. Begge moduler afsluttes med med eksamen på 
akademi niveau og præsentation for et erhvervspanel.

TA’  S P R I N G E T …
Mange går med drømmen om at blive selvstændig, 
men har ikke modet og den nødvendige viden om, 
hvordan man tager springet. Årsagen er ofte mang-
lende afklaring og fokusering på de beslutninger, der 
skal træffes. Vil du gøre din drøm til virkelighed, så er 
løsningen IVÆRKSÆTTERPAKKEN.

Business Center Learnmark og LUNDQUIST Human  
Resource har sammensat et målrettet uddannelsesfor- 
løb, hvor du bliver guidet igennem alle de elementer,  
du som iværksætter skal tage højde for, når du starter 
virksomhed.
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at være iværksætter, set fra et helikopterperspektiv,  
hvorefter vi retter fokus på dig, og det du kan tilbyde 
markedet. Vi tilfører dig inspiration, viden og værktøjer, 
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gående værktøj på forløbet. Med VækstHjulet får du 
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VækstArk (arbejdsark), fører dig igennem de processer 
og beslutninger, der skal til for at blive klar til den dag-
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brancher og forretningsområder. Vi tror på, at viden-
deling og erfaringsudveksling styrker dit forretnings-
grundlag. Mange af de tidligere deltagere siger, at 
”sparringen fra de øvrige deltagere har været noget af det 
bedste ved at deltage på uddannelsen. Det er dejligt at 
være sammen med så mange motiverede mennesker, 
som er i samme situation som en selv”.
 

F O K U S  PÅ  D E N  P R A K T I S K E  D E L
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 FORUDSÆTNINGER 
For at kunne deltage skal du have et produkt, en idé eller  
ydelse, som du ønsker at tilbyde omverdenen. Før vi kan 
give endeligt tilsagn om optagelse på uddannelsen, gen- 
nemføres en visiteringssamtale som sikrer, at du har gjort 
dig overvejelser om, hvilket fundament din iværksætter-
virksomhed skal bygges på.

Desuden skal du som minimum have afsluttet en hhx, htx, 
gymnasie- eller erhvervsuddannelse, samt have mini-
mum 2 års erhvervserfaring.

 STED 
Business Center Learnmark
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens 

 UDDANNELSESNIVEAU 
Uddannelsen er sammensat af de to nedenstående fag  
fra Akademiuddannelsen, som er uddannelse på videre- 
gående niveau, og som udbydes efter lov om åben ud-
dannelse. 
• Iværksætteri i praksis (10 ECTS-point)
• Salgsteknik (10 ECTS-point)

Begge fag afsluttes med mundtlig eksamen:
Modul 1 med udgangspunkt i en erhvervscase. 
Modul 2 med udgangspunkt i en projektrapport.

 DELTAGERANTAL 
Min. 14 – max 20 personer

 FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT 
Lene Lundquist
LUNDQUIST Human Resource
tlf.: 2463 9591 eller 4212 7408
e-mail: llu@lundquist-hr.dk eller lelu@learnmark.dk
www.iværksætterpakken.dk

 MÅLGRUPPE OG TILMELDING 
Uddannelsen er målrettet ledige.

Ledig i 1. ledighedsperiode:
Som ledig i 1. ledighedsperiode har du mulighed for at 
søge selvvalgt uddannelse i op til 6 uger med uddannel-
sesydelse.
Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de før-
ste 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er mellem  
25-65 år. Er du under 25 år dog kun inden for de første  
6 måneder. 

For at få tilsendt tilmeldingsblanketten ”Bekræftelse af 
ret til og optagelse på selvvalgt uddannelse (AR245)”, 
kontaktes kursussekretær Betty Jensen på:
bj@learnmark.dk eller på tlf. 8816 3627.

• Blanketten sendes til din A-kassen som udfylder punkt  
5 og sender blanketten til jobcentret samt kopi til Busi-
ness Center Learnmark.

• Jobcentret afgiver betalingstilsagn, og giver Business 
Center Learnmark besked om, hvorvidt du må deltage i 
uddannelsesforløbet.

• Visiteringssamtale gennemføres, og bliver du ende-
ligt godkendt, er du klar til at deltage på uddannelsen  
– uden beregning.

• Efter godkendelse sender Business Center Learnmark 
blanketten ”Ansøgning om uddannelsesydelse til ledi-
ges uddannelse på videregående niveau (AR238)”, som 
du skal udfylde og sende til din A-kasse inden uddan-
nelsen starter.

Ledig i 2. ledighedsperiode:
Hvis du er i 2. ledighedsperiode, eller har brugt din ret til 
6 ugers selvvalgt uddannelse, skal du kontakte dit Jobcen-
ter eller anden aktør for at aftale, om du kan deltage på 
uddannelsen.

• Hvis dit Jobcenter/anden aktør kan bevillige din del-
tagelse, bliver der udarbejdet en jobplan, hvori uddan-
nelsen indgår.

• Jobcentret afgiver betalingstilsagn, og giver Business 
Center Learnmark besked om, hvorvidt du må deltage  
i uddannelsesforløbet.

• Visiteringssamtale gennemføres, og bliver du ende-
ligt godkendt, er du klar til at deltage på uddannelsen  
– uden beregning.

Uddannelsen udbydes af:  

Kom hurtigt 

ud af ledigheden

SKAB DIT
EGET JOB!

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG
Se mere på  

www.iværksætterpakken.dk

Øvrige samarbejdspartnere:

INKL. 
BOG

Bogen  “Iværksætteri i 
praksis – DIN håndbog  
fra A-Z” nu en del af  
undervisningen.

Det har været fantastisk energifuldt at deltage på IVÆRKSÆTTERPAKKEN, sammen med 15 andre personer der har 
den samme drøm som mig – at starte min egen virksomhed. Jeg har gennemgået en modningsproces undervejs, 
og det har givet mig et grundlag for at turde tro på min ide. Jeg blev overrasket over, i hvor høj grad jeg selv kan 
påvirke, hvem mine kunder skal være, og bevidstgørelsen af at kunder er forskellige og skal behandles forskelligt 
åbnede mine øjne. Jeg er i dag fast besluttet på, at jeg ikke vil konkurrere på pris, men i stedet på kvalitet og profes-
sionelt håndværk og desuden er det en frihed, at jeg selv kan bestemme og sætte standarden. Jeg har erkendt, at 
jeg vil befinde mig i en kontinuerlig proces, hvor der hele tiden vil dukke nye ideer op, der skal tages stilling til lige 
meget, hvor meget du får lukket og afsluttet. Herligt at det jeg brænder for er blevet min levevej.
Nicolai Bisgaard, Nicolai Bisgaard Møbelpolstrer


