Iværksætter?
Overvejer du at starte egen virksomhed, kan du søge hjælp, afklaring og viden hos os.
Udvikling Assens er din lokale erhvervsservice. Vi er tæt på og har et stort kendskab til lokale
forhold og lokale virksomheder.
Vi giver dig sparring på dine tanker og planer, så du kommer bedst muligt i gang.
Læs mere på www.udviklingassens.dk/ivaerksaettere
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IVÆRKSÆTTERHJULET

”Ideer er der nok af. Alle får dem, men mange
holder kortene tæt på kroppen og mangler
kompetencerne. Med iværksætterhjulet blev
vi ”uddannet” i iværksætteri. Og igennem
Stjerneskibet, har vi skabt os et stort netværk,
ved at være åbne og udveksle viden.
Med vidensdeling og netværk tog vi kvantespring i stedet for at gå i cirkler.”
Kaspar Rathje og Jesper Stokholm,
RATH&STOK ApS
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Der er 41.153 indbyggere i Assens Kommune
Vi har 300-400 nye iværksættere om året
15.000 arbejdspladser i kommunen
Erhvervslivet er specialiseret inden for fire ressourceområder:
Metalindustri, møbler/beklædning, fødevarer og energi & miljø
Virksomhederne i Assens Kommune udvider, og der kommer hele tiden nye til
Kommunen rummer både det stærke erhvervsbånd ved motorvejen omkring Vissenbjerg og Aarup, et vækstende uddannelsescentrum omkring Glamsbjerg og naturskønne områder ved Assens og Helnæs-bugten, hvor turismen står stærkt
Assens Kommune blev i 2015 nr. 31 i DI’s erhvervsklimaundersøgelse – en fremgang
på 30 pladser

-gi’ din forretningsidé en rullende start

ET KURSUS FOR DIG MED
IVÆRKSÆTTERDRØMME

Informationsmødet

IVÆRKSÆTTERHJULET
Iværksætterkurset IVÆRKSÆTTERHJULET, er et kursustilbud til dig, der overvejer at blive
selvstændig.

- før du starter på IVÆRKSÆTTERHJULET

Det er et fleksibelt kursusforløb, som giver mulighed for at deltage på et senere tidspunkt, hvis
du bliver forhindret i at deltage i én eller flere aftener.

Er du i tvivl om IVÆRKSÆTTERHJULET er et kursus for dig, har du mulighed for at deltage i et
informationsmøde.

IVÆRKSÆTTERHJULET giver dig et godt netværk med andre iværksættere, hvilket ofte resulterer i de første kunder eller samarbejdspartnere.

Informationsmødet giver en gennemgang af kursusprogrammet for IVÆRKSÆTTERHJULET, uge for
uge og en kort introduktion til hvad Odense StartUp kan tilbyde nystartede virksomheder.
Gratis, men tilmelding nødvendigt.

Kurset består af 6 aftener á 3,5 timer - ialt 21 timer.

PRIS: Kr. 890,- inkl. moms og forplejning.

INFORMATIONSMØDER

INDHOLD

Dato

Tid

Sted

17.00 - 18.00

Stjerneskibet, Havnegade 29, 5000 Odense C

Emne

Tirsdage

22. august

1. aften

Netværk og Forretningsplan

5. september

Mødeansvarlig:
Iværksætterkonsulent Randi Trabjerg . e-mail: rt@odense.dk . tlf.: 2051 7085

2. aften

Økonomi

12. september

3. aften

Salg

19. september

4. aften

Online markedsføring

26. september

5. aften

Erhvervsforsikringer og Jura

6. aften

A-kasse og SKAT

3. oktober
10. oktober

Tilmelding:

www.odense.dk/startup

KURSUSSTART
Dato

Tid

Sted

5. september

17.00 - 20.30

Stjerneskibet, Havnegade 29, 5000 Odense C

Kursusansvarlig:
Iværksætterkonsulent Randi Trabjerg . e-mail: rt@odense.dk . tlf.: 2051 7085

IVÆRKSÆTTERHJULET er sponsoreret af

