
Kom hurtigt 

ud af ledigheden

SKAB DIT
EGET JOB!

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG

i
 FORUDSÆTNINGER 
For at kunne deltage skal du have et produkt, en ide eller  
en 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, samt om du har den energi, 
det kræver at etablere egen virksomhed.

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

 STED 
Horsens & Silkeborg
Adresser oplyses ved tilmelding og kan ligeledes ses på 
www.iværksætterpakken.dk

 TIDSPUNKT 
Se de konkrete tidspunkter på www.iværksætterpakken.dk
Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 08.30 – 15.30

 PRIS  
MODUL 1: Kr. 21.609,-  ekskl. moms.
MODUL 2: Kr. 21.609,-  ekskl. moms.
Begge inkl. materialer.
Desuden får du på modul 1 også bogen “Iværksætteri i 
praksis – DIN håndbog fra A-Z”.

 DELTAGERANTAL 
Min. 14 – max 20 personer

 INTRODUKTIONSVIDEO 
Se videoen ”Vil du være iværksætter?” på  
www.iværksætterpakken.dk/introvideo

 MÅLGRUPPE 
Uddannelsen er målrettet ledige.

Ledig i 1. ledighedsperiode:
Som ledig i 1. dagspengeperiode har du mulighed for at 
søge selvvalgt uddannelse i op til 6 uger med uddannel-
sesydelse. Som hovedregel kan du starte på selvvalgt ud-
dannelse, når du har været ledig i 4 måneder (18 uger).
Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 
13 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er over 25 år. 
Er du under 25 år skal uddannelsen kunne gennemføres 
inden for de første 10 måneder.

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.

 VISITERINGSSAMTALE 
Der skal gennemføres en visiteringssamtale, og bliver  
du endeligt godkendt, er du klar til at deltage på uddan-
nelsen – uden det koster dig noget. Samtaletidspunkt  
aftales ved tilmelding.

 TILMELDING 
Tilmelding og yderligere information fåes ved henvendel-
se til kursussekretær:

Stine Kirkegaard, Erhvervsakademi Dania Silkeborg, 
tlf.: 8711 4460 eller e-mail: sk@eadania.dk

 KONTAKTPERSON 
Projektleder Lene Lundquist, LUNDQUIST Human Resource,  
tlf.: 2463 9591 eller e-mail: llu@lundquist-hr.dk
www.iværksætterpakken.dk

Uddannelsen udbydes af:  I partnerskab med:

Øvrige samarbejdspartnere:

Påvirke    Forbinde    Igangsætte

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG
Se mere på  

www.iværksætterpakken.dk

Bogen  “Iværksætteri  
i praksis – DIN håndbog  
fra A-Z” nu en del af  
undervisningen på  
modul 1.

Det har været fantastisk energifuldt at deltage 
på IVÆRKSÆTTERPAKKEN sammen med 15 andre 
personer, der har den samme drøm som mig – at 
starte egen virksomhed. Jeg har gennemgået en 
modningsproces undervejs, og det har givet mig 
et grundlag for at turde tro på min ide. Jeg har  
erkendt, at jeg vil befinde mig i en kontinuerlig pro-
ces, 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

Jeg oplever, at jeg har været på mit livs rejse. Den 
har styrket min lyst til at starte min Clinique. Un-
dervejs i forløbet har jeg fået redskaber og indsig-
ter, 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 Wel-
lness massage i mine eksklusive rammer i Odder. 
Dét at andre tror på én, 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
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BLIV  KL ÆDT PÅ 
INDEN DU SPRINGER

IVÆRKSÆTTERPAKKEN består af 2 akademifagsmoduler, som er  
uddannelse på videregående niveau, og som udbydes af  

Erhvervsakademi Dania Silkeborg under lov om åben uddannelse.

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 manglende afklaring 
og fokusering på de beslutninger, der skal træffes inden, 
man kaster sig ud i eventyret. Vil du gøre din drøm til 
virkelighed, så er løsningen IVÆRKSÆTTERPAKKEN.

Erhvervsakademi Dania Silkeborg har i partnerskab med 
LUNDQUIST Human Resource sammensat et målrettet 
uddannelsesforløb, hvor du bliver guidet igennem alle de 
elementer, du som iværksætter skal tage højde for, når du 
starter egen 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 vidende-
ling og erfaringsudveksling styrker dit forretningsgrund-
lag. Mange af de tidligere deltagere siger: ”Sparringen 
fra de øvrige deltagere har givet en ekstra dimension. 
Det er dejligt at være sammen med så mange motive-
rede mennesker, som er i samme situation som én selv”.
 

F O K U S  PÅ  D E N  P R A K T I S K E  D E L
Forløbet er intensivt og praktisk orienteret med korte 
indlæg, individuelle og gruppebaserede opgaver samt 
virkelighedsnære træningsseancer – alt sammen med 
udgangspunkt i din forretningside. 

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

På uddannelsen benytter vi kun instruktører, som inden 
for deres respektive specialistområder har stor viden 
og erfaring fra erhvervslivet. 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 ide og 
dit forretningsgrundlag for et Erhvervspanel, hvorefter du 
modtager feedback på din virksomheds levedygtighed.

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

• Iværksætter – hverdagens helte
• Innovation og 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
• Forstå dine kunders behov
• Salg – et håndværk du kan lære

• Sådan styrer du virksomhedens  
økonomi, moms, skat m.m. 

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

samfundsbriller

Akademifag: 
“Iværksætteri i praksis” 
afsluttes med mundtlig eksa-
men med udgangspunkt i en 
erhvervscase – 10 ECTS point. 

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

”Tanken om at have min egen virksomhed har altid til-
talt mig. Jeg følte mig bare ikke godt nok rustet til at tage 
springet. Da jeg fik muligheden for at deltage på IVÆRK-
SÆTTERPAKKEN, slog jeg til med det samme, og det gjorde 
udslaget. Det praktiske arbejde med bogen »Iværksætteri 
i praksis« gav mig det overblik, jeg havde brug for. Spar-
ringen med de andre deltagere var uvurderlig. Kombina-
tionen af at arbejde med teorien på mine egne ideer og 
modtage feedback fra de øvrige deltagere, flyttede mig 
fra ”bare” at have ideer til pludselig at have velovervejede 
beslutninger. Det var dét, jeg havde brug for.”
Malene Klim Hansen, Liv-Lean ApS

Jeg startede på Iværksætterkurset d. 19.09.2011 
Jeg 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 virksomhed og fik via praktisk indlæring nogle 
meget brugbare 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 
iværksættere 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 giver bl.a. kompetencer til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på et 
“iværksætter” strategisk niveau.

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

Akademifag: 
“Strategisk salg” afsluttes 
med mundlig eksamen med 
udgangspunkt i en projekt  
rapport – 10 ECTS point. 

Vi beskæftiger os med salg til erhvervskunder, salg i butikken samt salg via hjemmeside. De 6 ugers uddannelse giver dig større 
gennemslagskraft og grundlag for at øge dit salg.
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MODUL 2 • 6 UGER 
Salgstræningen giver bl.a. kompetencer til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på et 
“iværksætter” strategisk niveau.

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

Akademifag: 
“Strategisk salg” afsluttes 
med mundlig eksamen med 
udgangspunkt i en projekt  
rapport – 10 ECTS point. 

Vi beskæftiger os med salg til erhvervskunder, salg i butikken 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 akademifagsmoduler, som er  
uddannelse på videregående niveau, og som udbydes af  

Erhvervsakademi Dania Silkeborg under lov om åben uddannelse.

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 manglende afklaring 
og fokusering på de beslutninger, der skal træffes inden, 
man kaster sig ud i eventyret. Vil du gøre din drøm til 
virkelighed, så er løsningen IVÆRKSÆTTERPAKKEN.

Erhvervsakademi Dania Silkeborg har i partnerskab med 
LUNDQUIST Human Resource sammensat et målrettet 
uddannelsesforløb, hvor du bliver guidet igennem alle de 
elementer, du som iværksætter skal tage højde for, når du 
starter egen 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 vidende-
ling og erfaringsudveksling styrker dit forretningsgrund-
lag. Mange af de tidligere deltagere siger: ”Sparringen 
fra de øvrige deltagere har givet en ekstra dimension. 
Det er dejligt at være sammen med så mange motive-
rede mennesker, som er i samme situation som én selv”.
 

F O K U S  PÅ  D E N  P R A K T I S K E  D E L
Forløbet er intensivt og praktisk orienteret med korte 
indlæg, individuelle og gruppebaserede opgaver samt 
virkelighedsnære træningsseancer – alt sammen med 
udgangspunkt i din forretningside. 

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

På uddannelsen benytter vi kun instruktører, som inden 
for deres respektive specialistområder har stor viden 
og erfaring fra erhvervslivet. 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 ide og 
dit forretningsgrundlag for et Erhvervspanel, hvorefter du 
modtager feedback på din virksomheds levedygtighed.

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

• Iværksætter – hverdagens helte
• Innovation og 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
• Forstå dine kunders behov
• Salg – et håndværk du kan lære

• Sådan styrer du virksomhedens  
økonomi, moms, skat m.m. 

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

samfundsbriller

Akademifag: 
“Iværksætteri i praksis” 
afsluttes med mundtlig eksa-
men med udgangspunkt i en 
erhvervscase – 10 ECTS point. 

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

”Tanken om at have min egen virksomhed har altid til-
talt mig. Jeg følte mig bare ikke godt nok rustet til at tage 
springet. Da jeg fik muligheden for at deltage på IVÆRK-
SÆTTERPAKKEN, slog jeg til med det samme, og det gjorde 
udslaget. Det praktiske arbejde med bogen »Iværksætteri 
i praksis« gav mig det overblik, jeg havde brug for. Spar-
ringen med de andre deltagere var uvurderlig. Kombina-
tionen af at arbejde med teorien på mine egne ideer og 
modtage feedback fra de øvrige deltagere, flyttede mig 
fra ”bare” at have ideer til pludselig at have velovervejede 
beslutninger. Det var dét, jeg havde brug for.”
Malene Klim Hansen, Liv-Lean ApS

Jeg startede på Iværksætterkurset d. 19.09.2011 
Jeg 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 virksomhed og fik via praktisk indlæring nogle 
meget brugbare 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 
iværksættere 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 giver bl.a. kompetencer til selvstændigt at lede, analysere, tilrettelægge og gennemføre salg på et 
“iværksætter” strategisk niveau.

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

Akademifag: 
“Strategisk salg” afsluttes 
med mundlig eksamen med 
udgangspunkt i en projekt  
rapport – 10 ECTS point. 

Vi beskæftiger os med salg til erhvervskunder, salg i butikken samt salg via hjemmeside. De 6 ugers uddannelse giver dig større 
gennemslagskraft og grundlag for at øge dit salg.



Kom hurtigt 

ud af ledigheden

SKAB DIT
EGET JOB!

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG

i
 FORUDSÆTNINGER 
For at kunne deltage skal du have et produkt, en ide eller  
en 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, samt om du har den energi, 
det kræver at etablere egen virksomhed.

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

 STED 
Horsens & Silkeborg
Adresser oplyses ved tilmelding og kan ligeledes ses på 
www.iværksætterpakken.dk

 TIDSPUNKT 
Se de konkrete tidspunkter på www.iværksætterpakken.dk
Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 08.30 – 15.30

 PRIS  
MODUL 1: Kr. 21.609,-  ekskl. moms.
MODUL 2: Kr. 21.609,-  ekskl. moms.
Begge inkl. materialer.
Desuden får du på modul 1 også bogen “Iværksætteri i 
praksis – DIN håndbog fra A-Z”.

 DELTAGERANTAL 
Min. 14 – max 20 personer

 INTRODUKTIONSVIDEO 
Se videoen ”Vil du være iværksætter?” på  
www.iværksætterpakken.dk/introvideo

 MÅLGRUPPE 
Uddannelsen er målrettet ledige.

Ledig i 1. ledighedsperiode:
Som ledig i 1. dagspengeperiode har du mulighed for at 
søge selvvalgt uddannelse i op til 6 uger med uddannel-
sesydelse. Som hovedregel kan du starte på selvvalgt ud-
dannelse, når du har været ledig i 4 måneder (18 uger).
Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 
13 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er over 25 år. 
Er du under 25 år skal uddannelsen kunne gennemføres 
inden for de første 10 måneder.

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.

 VISITERINGSSAMTALE 
Der skal gennemføres en visiteringssamtale, og bliver  
du endeligt godkendt, er du klar til at deltage på uddan-
nelsen – uden det koster dig noget. Samtaletidspunkt  
aftales ved tilmelding.

 TILMELDING 
Tilmelding og yderligere information fåes ved henvendel-
se til kursussekretær:

Stine Kirkegaard, Erhvervsakademi Dania Silkeborg, 
tlf.: 8711 4460 eller e-mail: sk@eadania.dk

 KONTAKTPERSON 
Projektleder Lene Lundquist, LUNDQUIST Human Resource,  
tlf.: 2463 9591 eller e-mail: llu@lundquist-hr.dk
www.iværksætterpakken.dk

Uddannelsen udbydes af:  I partnerskab med:

Øvrige samarbejdspartnere:

Påvirke    Forbinde    Igangsætte

IVÆRKSÆT TERPAKKEN
– SPRING UD 

SOM SELVSTÆNDIG
Se mere på  

www.iværksætterpakken.dk

Bogen  “Iværksætteri  
i praksis – DIN håndbog  
fra A-Z” nu en del af  
undervisningen på  
modul 1.

Det har været fantastisk energifuldt at deltage 
på IVÆRKSÆTTERPAKKEN sammen med 15 andre 
personer, der har den samme drøm som mig – at 
starte egen virksomhed. Jeg har gennemgået en 
modningsproces undervejs, og det har givet mig 
et grundlag for at turde tro på min ide. Jeg har  
erkendt, at jeg vil befinde mig i en kontinuerlig pro-
ces, 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

Jeg oplever, at jeg har været på mit livs rejse. Den 
har styrket min lyst til at starte min Clinique. Un-
dervejs i forløbet har jeg fået redskaber og indsig-
ter, 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 Wel-
lness massage i mine eksklusive rammer i Odder. 
Dét at andre tror på én, 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


