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UGE 47 – SÅ ER DER IVÆRKSÆTTERUGE … 
og der er masser af aktiviteter for iværksættere på hele Fyn og Sydfyn 
i næste uge, Danmarks vækst- og iværksætteruge. 

Det store overblik finder du på Iværksætterfestival på Fyn. 

Den 18. nov kan du være med til Slip kanvassen på Ryslinge Højskole: 
Udvikl din strategi og nytænk dit salg. Det er kickstarten på 
iværksætterugen, hvor du arbejder med at nytænke dine 
forretningsstrategier, dit salg og dine netværk. 

Lad studerende komme med idéer og bud på, hvordan du løser 
forskellige udfordringer i din virksomhed i Fra tanke til handling.  
Få en stand i hallerne og deltag i de innovative workshops på 
Svendborg Erhvervsskole fra den 19. november.  
 

 
 

BOOST BIZZ OG ERHVERVSRÅDGIVERNETVÆRKET 
På Sydfyn har vi måske ikke Danmarks modigste dansere, men i 
hvertfald Danmarks modigste erhvervsrådgivere. Den 27. november 
afslutter advokater, bankrådgivere, revisorer og private og offentlige 
erhvervsrådgivere uddannelseforløbet Boost Sydfyn Bizz med en 
Syretest (hvis indhold ikke skal røbes her) og etableringen af et 
erhvervsrådgivernetværk med fokus på rådgivning af iværksættere og 
med indsigt i og forståelse for, hvad der driver kreative ildsjæle.  
KOM OG VÆRD MED TIL AT FEJRE vores Boost-Bizz’er den 27. nov. 
kl 17.00 på Hotel Christiansminde – og til at kickstarte netværket 
mellem iværksættere, rådgivere og kommunale medarbejdere! 
 

STRESSHÅNDTERING I SAMHØRIGHED 
I forlængelse af uddannelsesforløbet Boost NU for kommunale medarbejdere med erhvervskontakt inviterer vi 
vores kommunale boostere og deres kolleger til en workshop med Thomas Michaelsen. Her får du enkle 
værktøjer til at håndtere et stigende indre pres i en hektisk hverdag, som for alt for mange mennesker ender 
med stress. Det handler om at finde balancen i at være dig selv i dit professionelle arbejde. 
 

BOOSTERJULEMARKED PÅ 
FACEBOOK 
Der er igen sjove, skønne og 
anderledes julegaver at købe hos 
vores mange boostere. Se dem på 
Fynske boosteres julemarked på 
Facebook og overrask dine kære 
med noget helt særligt! 

 

ÆRØS NYE FØDEVARE- OG 
IVÆRKSÆTTERHUS 

Så blev Den Gamle Købmands-
gård i Ærøskøbing indviet med 
forretning med lokale fødevarer 
og kontorer med plads til 
iværksættere. Louise og John 
Moloney har købt købmands-
gården, og siden foråret har de 
sammen med flere af Ærøs 
kreative ildsjæle arbejdet med 
at gøre købmandsgården til 
både turistattraktion og lokalt 
samlingssted.  
 

 
 
Læs mere om Ærøs nye 
kraftcenter for ildsjæle og 
kreative iværksættere 
http://dengamlekøbmandsgaar

d.com  

FREMTIDSFABRIKKEN SOM ERHVERVS-
POLITIK PÅ LOLLAND-FALSTER 

Netværket for iværksættere og mikro-
virksomheder MIKRONET har lavet 25 bud til 
politikerne i Guldborgsund og Vordingborg 
kommuner til kommunalvalget. Se lige bud 
nr 23, der handler om Fremtidsfabrikken. Vi 
er blevet en politisk eksportvare!  
Tusind tak Abelone Glahn ;-) 

GIV OS ET TIP, HVIS DU SER 
VALGKAMP I SYDFYN STYLE! 

http://www.udviklingfyn.dk/iv%C3%A6rks%C3%A6tteri/iv%C3%A6rks%C3%A6tterfestival
http://www.fremtidsfabrikken.com/97-slip-kanvassen.html
http://www.winwinhuset.dk/
http://www.boelgebryder.dk/
https://www.facebook.com/fynskeboosteresjulemarked
http://dengamlekøbmandsgaard.com/
http://dengamlekøbmandsgaard.com/
http://dengamlekøbmandsgaard.com/?attachment_id=279
http://mikronet.dk/25-bud-til-politikerne-ved-kommunalvalg-2013/
http://mikronet.dk/25-bud-til-politikerne-ved-kommunalvalg-2013/

