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INFORMATIONSMØDE 

Ø  Velkomst, Lene Lundquist og Birgitte Feldborg  
Ø  Modul 1 – Iværksætteri i praksis - forretningsplanen 

Ø  Modul 2 – Salgstræning for iværksættere 
Ø  Øvrige elementer   
Ø  Projekt og eksamen 

Ø  Udtalelser fra tidligere deltagere  
Ø  Visitering - ”brænder du for din ide?” 

Ø  Tilmelding 
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IDEEN BLEV FØDT… 
Ø  Efterår 2009 

Ø  Værdiløse kurser for ledige 

Ø  Klæde på for at undgå fodfejl 

Ø  Tænketank 
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TEAMET BAG 
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GENNEMGÅENDE VÆRKTØJER 
Ø  Væksthjulet - bygget op af: 

Ø  Artikler 
Ø  Modeller 
Ø  Beslutningsark 

Ø  Vores nye bog ”Iværksætteri i praksis 
- DIN håndbog fra A-Z”  
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VÆKSTHJULET 
Ø  Simpelt, visuelt og praktisk redskab 

til forretningsudvikling  
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KOM GODT FRA START MODUL 1   
Forretningsplanen fra A-Z herunder: 
Ø  Iværksætter – hverdagen helte 
Ø  Udvikling af den gode ide 
Ø  Fundamentet for din virksomhed 
Ø  Hvordan ser dit marked ud? 
Ø  Hvad skal du sælge til hvilken pris? 
Ø  Bliv kendt og genkendt på dit marked 
Ø  Salg – et håndværk du kan lære 
Ø  Forstå dine kunders behov 
Ø  Netværk som salgskanal 
Ø  Sådan styrer du virksomhedens økonomi 
Ø  Hjælp fra eksterne rådgivere 
Ø  Start – alt det praktiske 
Ø  Flere veje til udvikling 
Ø  Iværksætteri set med samfundsbriller 
 



I	  V	  Æ	  R	  K	  S	  Æ	  T	  T	  E	  R	  P	  A	  K	  K	  E	  N
-‐	  SPRING	  UD

SOM	  SELVSTÆNDIG

 
 
SALGSTRÆNING – FOR IVÆRKSÆTTERE 
MODUL 2 

Salgstræningen giver bl.a. kompetencer til selvstændigt at lede, analysere, 
tilrettelægge og gennemføre salg på et ”iværksætter” strategisk niveau. Vi anvender 
akademifaget ”strategisk salg”. 
 

Vi arbejder bl.a. med: 
Ø  Salgsprocessen – at omsætte din forretningsplan til salgsadfærd 
Ø  Markedsforhold – kend dit marked og se resultaterne komme 
Ø  Salgsbudgettet – få svar på hvilke indsatser du skal gøre for, at kunderne ser 

dig 
Ø  Salgsplanlægning – salgsmål, en god plan samt fokusering er vejen til din 

succes 
Ø  Salgspsykologi – kunder er forskellige og skal behandles forskelligt 
Ø  Salgsteknikker – har du styr på teknikkerne, åbner der sig en ny verden for 

dig 
Ø  Salgstræning i praksis – med udgangspunkt i dit produkt eller ydelse 

Vi beskæftiger os med salg til erhvervskunder, salg i butikken samt salg via 
hjemmeside. 
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ØVRIGE ELEMENTER   
Ø  Screening	  –	  Personer	  der	  har	  mod	  og	  drive	  2l	  selvmo2va2on	  
Ø  Gennemgående	  værktøj	  –	  VækstHjulet,	  Growth	  Company	  
Ø  Personprofil	  -‐	  DISC	  
Ø  Individuel	  sparring	  på	  udfordringer	  ifm.	  etablering	  af	  virksomhed	  
Ø  Vejledning	  ifm.	  udarbejdelse	  af	  projektrapport	  
Ø  Budgetsystem	  
Ø  Rådgivning	  fra	  bank,	  skat,	  revisor,	  forsikring,	  	  A-‐kasse	  m.m.	  	  
Ø  Brug	  af	  lokale	  Erhvervsråd	  og	  Væksthuset	  	  
Ø  2	  -‐	  3	  iværksæPeres	  erfaringer	  
Ø  Adgang	  2l	  stort	  netværk	  (ressourcepersoner)	  	  
Ø  Syretest	  hos	  Erhvervspanel	  -‐	  præsenta2on	  af	  forretningsplan	  
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PROJEKT OG EKSAMEN 
Ø  De to projekter 

Ø  Iværksætteri i praksis 
Ø  Salgsteknik 

Ø  Eksamensform  
Ø  Mundtlig med udgangspunkt med ekstern censur: 
Ø  Modul 1: Erhvervscase, resume af forretningsplan og 

mini undersøgelse - 30 min.  
Ø  Modul 2: Projektrapport projekt tæller 25%  - 30 min. 
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DET PRAKTISKE 
Ø  Udbydes i Horsens og Silkeborg 
Ø  Se de konkrete opstartstidspunkter på 

www.iværksætterpakken.dk 
Ø  Mødetid: kl. 08.30 - 15.30 
Ø  Studiedage - 2 & 2 / grupper á 4 pers. 
Ø  Sted: Adresse oplyses ved tilmelding 
Ø  Egen PC 
Ø  Litteratur supplerende 
Ø  Intensivt - der skal ydes… 
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UDTALELSER 

Ø  ”Hvad har du fået ud af at deltage på 
IVÆRKSÆTTERPAKKEN på det 
personlige og forretningsmæssige plan”. 
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Der var en glad deltager… 
Gitte Brøndum, Food.is.more 
Da jeg i starten gik og tumlede med ideen om, at blive selvstændig, 
spurgte jeg ofte mig selv: Kan jeg mon finde ud af at få startet min 
virksomhed op? Der er så mange uafklarede spørgsmål at tage stilling til – 
det virker meget overvældende! Så blev jeg præsenteret for 
IVÆRKSÆTTERPAKKEN og kunne straks se, at det var kurset, der kunne 
hjælpe mig. Her har jeg været rundt omkring de punkter, en nystartet har 
behov for. Alle de spørgsmål, der fyldte så meget for mig, blev udpenslet 
og gennemgået, så det ikke længere virkede så uoverskueligt. Jeg blev 
klædt på step by step. Det har betydet, at jeg fik ro og ballast til at tro på 
mig selv, og jeg endte med at vove mig ud i det med en viden om, at min 
virksomhed vil ændre sig undervejs. Mit råd til andre er; ”Du skal kun gøre 
det, hvis du er indstillet på benhårdt arbejde og har opbakning hjemmefra”. 
Det er spændende, udfordrende og jeg har gjort det og har ikke én eneste 
gang fortrudt det.  
 
http://foodismore.com/ 
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Der var to glade deltagere… 
Nicolai Bisgaard, Nicolai Bisgaard Møbelpolstrer; 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 professionelt 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. 

http://www.nicolaibisgaard.dk/ 
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Der var tre glade deltagere… 
Charlotte Kristensen, Clinique CKom4ort; 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 det 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”. 
 
http://cliniqueckom4ort.dk/ 
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Det var 4 glade deltagere… 
Overvejer du som ledig at benytte dig af et 6-ugers selvvalgt kursus, samt 
tænker på at starte egen virksomhed, vil jeg varmt anbefale 
”Iværksætterpakken”. 
Først og fremmest møder du folk ligesom dig selv, folk som brænder for det de 
gør, og som giver dig endnu mere lyst til at være iværksætter. 
Du får rigtig megen sparring fra undervisere og dine medstuderende, samt får 
skrevet en forretningsplan, som du evt. skal bruge ifm. finansiering af 
virksomheden. 
Ikke desto mindre er kurset en øjenåbner, og selvom man tror, at ens 
kommende virksomhed er gennemtænkt, finder man ud af at der er mange 
områder som man ikke var klar over inden kurset. 
Kurset giver indblik i hvad det vil sige at være iværksætter, samt vejledning 
omkring økonomi, salg og markedsføring. 
Alt i alt, som kommende iværksætter har du ikke råd til at lade være med 
deltage i dette kursus… 
  
Katarina Tuffveson Jensen – startede 1. marts 2013 
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RESULTATER PR. 31.12.2012 

Ø  ”Hvad har du fået ud af at deltage på 
IVÆRKSÆTTERPAKKEN på det 
personlige og forretningsmæssige plan”. 

Hold 7 og  8 M1 – Forår 2013: 28 pers. – 10 med CVR nr. pr 12. juni 2013  
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VISITERING - ”Brænder” du? 

Ø  Hvorfor? 

Ø  Hvordan? 

Ø  Hvornår? 
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TILMELDING 
Ø  Ledig: 

Ø  6 ugers selvvalgt uddannelse - AR245 (A-kasse) 
Ø  Jobplan (Jobcenter eller anden aktør) 
Ø  Uddannelsesydelse (længerevarende ledighed - 

Jobcenter) 

Ø  Er du i arbejde - Søges SVU 
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DE FIRE INSTRUKTØRER 
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SPØRGSMÅL 
Kontakt  

 
Projektleder: Lene Lundquist, tlf. 2463 9591 mail: 
llu@ivaerksaetterpakken.dk 
 
Kursussekretær: Stine Kirkegaard, tlf. 8711 4460  
mail: sk@eadania.dk 
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TAK FOR DENNE GANG… 
 
 
 

Tag springet – tilmeld dig 
IVÆRKSÆTTERPAKKEN… 


