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NYT DESIGN OG NY HJEMMESIDE 
Fremtidsfabrikken Sydfyn har fået nyt og farverigt logo og grafisk 
identitet. Designeren bag er Reklamepigen Mette Thaysen Moses. 
Du ser det her på siden og på vores nye hjemmeside på  
www.fremtidsfabrikken.com  

 

UDVIKLING FYN 
Siden 6. januar 2012 er Fremtidsfabrikken Sydfyn en del af Udvikling 
Fyn. Det betyder, at du som deltager i projektet får adgang til endnu 
flere specialiserede events. Læs om dem på www.udviklingfyn.dk.  

 

KOMMUNERNE BOOSTER NU 
Nu skal erhvervsklimaet på Sydfyn og øerne helt i top i Danmark! Det 
er ambitionen i de fire kommuner Faaborg-Midtfyn, Langeland, 
Svendborg og Ærø. Derfor starter de første 44 kommunalt ansatte med 
erhvervskontakt på uddannelsesforløbet Boost Sydfyn NU den 1. 
marts. Forløbet, der er udviklet og arrangeres af Fremtidsfabrikken, 
er bygget op som en innovationsproces, der bl.a. omfatter markeds-
undersøgelse og markedstest. En lang række lokale virksomheder 
stiller op til interviews og sparring i forløbet – og det er vi meget 
glade for! I forløbet arbejder vi også med kommunikation og mindset. 

 

NY FOND TIL IVÆRKSÆTTERE PÅ SYDFYN OG ØERNE 
Welfare Tech Invest er regionens nye fond på 20 mio. kr. til 
iværksættervirksomheder i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland, 
Ærø og Tønder. Fremtidsfabrikken samarbejder med Accelerace 
Management, der administrerer fonden. Du kan låne 100.000-
3.000.000 kr. til en årlig rente på 4 pct. Læs mere på 
http://welfaretechinvest.dk/ivaerksaetterlaan/  
 

NYTÆNK MARKEDSFØRING 
28. marts kl. 17.00-20.00  på Fremtidsfabrikken, Abildvej 5A, 2 sal, Svendborg 

 
Boost-netværket og Fremtidsfabrikken inviterer til en aften, hvor du kan 
møde dem, der booster – og få gode ideer til markedsføring! Der bliver korte 
oplæg om nye tendenser i markedsføring med: 

Anja Saabye, Clockwork og kunstneren Eva Holm fortæller om, hvordan de 
nytænker markedsføring bl.a. Ved brug af frivillige. Duoen har bla. Vundet 
nytænking af Formland messen. 

Katrine Krebs, Perpleks har skrevet bogen ”Fri og rig” og fortæller om brug 
af appstories i markedsføringen. 

Efterfølgende kan du deltage i tre arbejdsgrupper, hvor Anja, Eva og Katrine 
er med til at sparre om nytænking af markedsføring.  

Du kan tilmelde dig arrangementet på kontakt@fremtidsfabrikken.com senest 26. marts. Det er gratis. 
  

MARKEDSFØRING PÅ 
YOUTUBE 

Morten Mosgaard er musiker på 
Langeland og har netop udgivet 
en CD med børnesange. Morten 
deltager i Boost 1.0, og han er 
helt med i front på de sociale 
medier og den aktive brug af 
Youtube i sin markedsføring 
 

 
 
Få energi, inspiration og smil på 
læben af Mortens teaser på 
www.youtube.com/user/Morte
nMosgaardTV 

www.jaevn.dk  
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DANSENDE IVÆRKSÆTTERE GAV REAKTIONER 
Skønne dansende iværksættere i en avisartikel gav reaktioner fra 
mange kanter. ”Hvor er det modigt at vise iværksættere på slap line, 
når I nu er sat i verden for at skabe resultater”. Til det kan vi på 
Fremtidsfabrikken blot sige, at vi sagtens kan forene glæde og samspil 
med fokus på vækst og udvikling – og måske kommer resultaterne hos 
os netop, fordi glæde og passion er drivkraft i udviklingen! 
 

MIDTVEJS I BOOST SYDFYN 1.0 
Her midtvejs i forløbet tog vi pulsen på de 80 kreative iværksættere, 
der startede på Boost 1.0 i sept. 2011. Alle deltagere har svaret JA til 
at ville anbefale forløbet til andre. Og til spørgsmålet om, hvorfor de 
vil anbefale det, svarer et par af deltagerne: 

- Det er super netværk, super værktøjer og god 
fokus på dit eget mindset, din viden og din 
parathed til succes. 

- Fordi det virker! Det er udviklende både 
erhvervsmæssigt og personligt. 

- Det er en unik mulighed for enhver, der 
ønsker at vækste og udvikle sin virksomhed. 
Der er en bred vifte af kompetencer i 
undervisning og coaching. 

 
 

 
BOOST SYDFYN 1.1 
I august 2012 starter den næste flok 
kreative og innovative iværksættere på 
uddannelsesforløbet Boost Sydfyn 1.1.  
I Boost 1.0 har vi fået mange erfaringer, 
ikke mindst at fokus på egen virksomhed 
giver flere opgaver i din virksomhed. Derfor 
har vi justeret 1.1, så der er lidt mere tid 
til succes.  
Der er ansøgningsfrist den 29. maj og 
optagelsesinterviews i juni.  
Du finder ansøgningsskema mm på  
www.boostsydfyn.dk, hvor du kan se 
filmklip fra Boost 1.0. 

INFORMATIONSMØDER 
Vil du høre om Boost 1.1 er noget for dig, så kom til vores 
informationsmøder: 

17. april, kl 16.00-18.00, VUC Langeland 
19. april, kl 16.00-18.00, Fremtidsfabrikken i Svendborg 
25. april, kl 18.00-20.00, Vitsø Kunstskole på Ærø 

26. april, kl 16.00-18.00, Ringe Bibliotek 

 

 

 

EFTERLØN ELLER 
INTERNATIONAL? 

Susanne Pejstrup har mod. I en 
alder af 60 år valgte hun at 
blive selvstændig rådgiver med 
speciale i ”lean farming”. 
Susanne deltager i Boost 1.0, og 
i september 2011 besluttede 
hun, at hun ville arbejde 
internationalt 
 

 
 
Her et halvt år senere har hun 
opgaver i Sverige, Norge og 
Estland – og så har hun netop 
udgivet en bog.  Pension? Den 
må vente til hun bliver 75 år 
www.susannepejstrup.dk  
 

NOW-HUSET I TULLEBØLLE 
Nu har kreative iværksættere og kunsthåndværkere fået et 
hus på Langeland med værksteder, kontorer og showroom – 
og masser af plads til kurser, workshops, kulturelle 
aktiviteter og meget mere. Læs mere på www.nowhuset.dk 
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