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SYDFYN STYLE PÅ DEN RØDE LØBER 
Sydfyn Style og vores fantastiske dansende borgmestre er nomineret til 
en Zulu Award i kategorien ”Det vi alle sammen grinte af”. Vi vil have 
den award til Sydfyn, så skynd dig at stemme på http://zuluawards.dk/ 
- og se showet den 3. april. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEJLEDNINGSAFTEN MED BIZZ’ERNE 
Kom og mød det nye erhvervsrådgivernetværk på Sydfyn. Det er 
Boost Bizz’erne, der stiller op til vejledning af kreative iværksættere 
inden for økonomi, jura, finansiering og generelle forretningsudfor-
dringer. Det bliver en aften, hvor rådgiverne hjælper iværksættere 
med forskellige udfordringer, og iværksættere hjælper rådgiverne 
med at blive endnu bedre rådgivere. 

Tirsdag den 8. april, kl. 16.00-19.00  
Fremtidsfabrikken, Abildvej 5A, 2.sal, 5700 Svendborg 

  

GÆSTFRIHED OG Ø-SAFARI 
PÅ LANGELAND 

Ægteparret Sannie Terese og 
Jacob Burén har udviklet og 
markedsfører nu oplevelses-
pakker med udgangspunkt i 
deres B&B med natur, god mad 
og ægte gæstfrihed. Her kan 
gæsterne bl.a. komme på 
fotosafari til Gulstav eller 
sælsafari på Strynø. Sannie, der 
er forfatter og journalist bruger 
storytelling i deres 
markedsføring – både på www, 
blog og Facebook 

 

Ægteparret har skabt en helhed 
ved at bruge Boost Sydfyn 1.2 
til forretningsudvikling og Et 
øhav i verdensklasse til 
naturoplevelserne. 

www.aeblegaarden.dk  
 

SMYKKER MED KANT OG 
AMBITIONER 

Annette Grønkær Hansen 
producerer og sælger smykker i 
sin virksomhed Catz.  Hun  
bruger værdikædeinnovation i 
udviklingen af nye smykker, og 
inddrager kunder på Facebook i 
processen. Hun har udviklet en 
ny smykkeserie sammen med 
beklædnings- og kunsthånd-
værkerbutikken Jalfe. Annette 
deltager på Boost 1.2. 
 

 
 
Ambitionerne er høje for 
smykkerne med kant. De skal 
ud over landegrænsen. 

www.catz-svendborg.dk 
 
 

OPSTARTSMØDE FOR ET 
IVÆRKSÆTTERHUS I 
FAABORG 
Vil du være med til at starte 
et iværksætterhus eller 
kontorfællesskab i Faaborg, 
så kom til opstartsmøde: 

Onsdag den 26. marts 
kl. 16.00 
Byrådssalen i Faaborg 

Bag initiativet står Mads 
Holdgaard, som mener tiden 
var inde til, at man i 
fællesskab skaber en 
platform for kreativitet, 
oplevelsesturisme og 
innovation i Faaborg. 

Læs mere på Facebook 

http://zuluawards.dk/
http://www.boostsydfyn.dk/8-boost-sydfyn-1.0-1.2.html
http://www.ohav-i-verdensklasse.dk/
http://www.ohav-i-verdensklasse.dk/
http://www.catz-svendborg.dk/
https://www.facebook.com/events/222105684657414/?source=1
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VÆR MED TIL AT FEJRE DE NYE BOOSTERE 
Den 30. april har vi en fælles afslutning på Boost Sydfyn 1.2. Vores 
tredje årgang af kreative iværksættere slutter forløbet ved at komme 
”Ind til eksperterne”. Kom og vær med til at fejre boosterne kl. 15.00 
på Hotel Christiansminde i Svendborg. 
 

SÆT KRYDS I KALENDEREN  
Vi har masser af Bonus Boosts og netværksevents i de kommende 
måneder. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og meld dig til: 

- 8. april: Iværksætterselskabet IVS med Susanne Bundgaard 
- 8. april: Vejledningsaften med Boost Bizz’erne 
- 10. april: Den gode historie med Sannie Burén 
- 23. april: Aftaler der holder med Susanne Bundgaard 
- 24. april: Markedsfør med Ida Borch 
- 14. maj: Pralekursus med Sanne Saerens og Rasmus Skovmand 

Læs mere på www.fremtidsfabrikken.com der løbende opdateres med 
flere events.  
 
 
 

FREMTIDSFABRIKKEN 2.0 
Vi arbejder på næste version af 
projektet Fremtidsfabrikken, så 
Sydfyn også fremover kan tilbyde 
uddannelsesforløb til kreative 
iværksættere. Til efteråret håber 
vi at kunne løfte sløret for vores 
planer om nye tiltag i projektet.  

KONFLIKTHÅNDTERING PÅ 
DEN SJOVE MÅDE  

Psykoterapeut Maria Dalum har 
fået sine kurser ind hos Center 
for Offentlig Kompetenceudvik-
ling (COK), der nu tilbyder tre 
kurser i psykodramapædagogik 
- en metode til sjovere konflikt-
håndtering for både børn og 
voksne. Metoden er oplevelses-
orienteret og holder fokus på 
den læring, der opstår, når man 
bla. genspiller konfliktepisoder. 
Maria deltager på Boost 1.2 
 

 
 
http://mariadalum.dk/  
 

 

Vi inviterer kommende brugere af det kreative iværksætterhus 
Fremtidsfabrikken til en workshop om huset, der åbner til 
efteråret på Svendborg havn. Temaerne er indretning, grafisk 
identitet, lejemål, branding mm – og vi vil gerne høre dine idéer! 

Sæt kryds: Tirsdag den 6. maj, kl. 13.00-17.00 i Svendborg 
 

 

NATUR OG KUNSTNER-
BOOST PÅ ÆRØ 

Billedkunstner Gitte Buch 
udstiller i hele landet og holder 
malerkurser på Malta. Hun har 
tilpasset konceptet for kurserne 
med natur, vandring og kunst 
til det sydfynske og tilbyder nu 
weekendkurser på Ærø i 
samarbejde med Vitsø 
Kunstskole. Gitte Buch deltager 
på Boost 1.1 og 2.1 
 

 

www.gittebuch.dk 

www.vitsøkunstskole.dk 

WORKSHOP OM DET KREATIVE HUS 
 

http://www.fremtidsfabrikken.com/6-events.html
http://www.gittebuch.dk/
http://www.vitsøkunstskole.dk/

