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Fremtidsfabrikken Sydfyn
Initiativtager og projektejer er SUS – nu Udvikling Fyn
Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø
EU Socialfond finansieret
Midler til kompetenceudvikling – bruges på forbedring af
rammebetingelser
Målet er at skabe vækst på Sydfyn og øerne

Fabriksarbejderne

Susanne
Hanne
Lene
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Hovedaktiviteter
Uddannelsesforløb for kreative iværksættere
Uddannelsesforløb for kommunalt ansatte
Uddannelsesforløb for erhvervsrådgivere
Etablering af iværksætterhuse med
 mentorordning
 netværk
 workshops og events
 virtuel sammenhængskraft
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UDVIKLING AF VIRKSOMHED

FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING

Iværksætterhuse med
kontorfællesskab, værksted,
mødelokaler, showroom

Kreative miljøer med faglig
inspiration, sparring og udvikling
Kompetenceudvikling målrettet
kreative entreprenører

Mentorordning, netværk, events,
økonomisk rådgivning og virtuel
sammenhængskraft

VÆKST OG
KREATIVITET
i fællesskab på
Sydfyn og øerne
ERHVERVSMÆSSIGE
RAMMEBETINGELSER
Kommuner viser vej og tænker
virksomhedsudvikling
Erhvervsrådgivere, revisorer, og
bankrådgivere med fælles tilgang
til virksomhedsudvikling

PRIVATE RAMMEBETINGELSER
Det gode liv med fantastisk natur,
frisk luft og lokale fødevarer
Balance mellem arbejdsliv og
privatliv
Varierede kulturelle tilbud
Fællesskab med andre kreative
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Kreativ iværksættere ...
Personer, som arbejder innovativt og udviklingsorienteret
med processer og produkter med henblik på at drive
og/eller udvikle en virksomhed
Deltagerne skal have: MOTIVATION
- potentiale for vækst
- ønske om udvikling
- alene eller sammen med andre

Kreativ iværksætter ?
Henrik
Konnerup

Gitte Nothlev og Uffe Nørtoft
Niels Langkilde
Bendt Skov

Morten
Hebsgaard

Britta Tarp

Mathias Barkholdt

Jacob Strachotta

Familien Hempel Barkholt
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Iværksætter / entreprenør?
I gang længe
med ønske om
ny retning

3
2,5
Etableret
kreativ
1,5 entreprenør
2

Tilflyttende
kreativ
entreprenør

1
Nystartet
kreativ
0,5
iværksætter
0
0

1
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Hvad er Boost Sydfyn?
Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere:
• Udvikle din virksomhed og forbedre din bundlinje
• Din virksomhed er case hele vejen
• Fire blandede hold:
•

Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø

• De bedste fra hvert hold
innovation

Boost 2.0 med global

Hvad er Boost Sydfyn?
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Tresporet vej til vækst

Aug 2012 – juni 2013
Samlet investering:
Tid svarende til
20 dage
(undervisning, forberedelse og cases)

Netværk
Events og overraskelser kitter Boost 1.1 sammen
•
•
•
•

Startskuddet
Midtvejs pulsen (med holdets to coaches)
Brand Sydfyn (sammen med erhvervschefer og kommunale venner)
Ny retning (med holdets to coaches)

Netværk på kryds og tværs
Fagligt og socialt
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Moduler
Det faglige brændstof til at booste din business
• Gamestart (med alle coaches og erhvervschefer)
• Gameplan
• Pipeline
• Gearskifte
• Networking
• Idé ↔ marked
• Over målstregen
• Ind til eksperterne

Modul 1–3
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Modul 4–6

Modul 7–8
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Modul 6

Klippekort
Valgfrie fag, som matcher netop dine udfordringer
•
•
•
•
•
•

Webside optimering
Økonomistyring light
Finansiering
Aftaler der holder
Sociale medier og ny teknologi
Personligt salg
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Væksthjulet
Afklaring af udfordringer (modul 1)

Skræddersy efter udfordringer
Vælg de temaer, som bedst sikrer vækst i din
virksomhed
• Vælg op til 4
• Undervisning med kant
– individuel vejledning
– deltage i investor workshop
– eller prøve grænser af

• Vejledning og netværk med IT-eksperter, revisorer
og jurister
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Fleksibilitet
Du kan tage moduler og klip på andre hold,
når du er forhindret i at følge dit eget hold i
alle fag
Ansvarlighed

MOD TIL SUCCES
FLERE ORDRER

Hvad koster det?
Uddannelsesforløbet er GRATIS:

• Din betaling er din tid og dit engagement
• Registrere dit tidsforbrug på at deltage i
uddannelsesforløbet
• Indlevere følgende data for 2010, 2011, 2012 og 2013:
– omsætning
– overskud før skat,
– antal medarbejdere,
– antal samarbejdspartnere (økonomisk forbundne, herunder
underleverandører)
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Undervisere og coaches til
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INNOVATION

Undervisere
Julie Kjær-Madsen,
Partner i Loop Company
Designuddannet, Master in concept
Development & business innovation
fra 180 Academy
Udviklingsfagligt fokus gennem 18 år;
• Designer på Kompan
• Designchef hos LEGO
• Innovationschef på Danfoss Universe
• Partner i Loop Company siden januar 2009, med
opgaver af udviklings- og innovationsfaglig karakter i
mange forskellige brancher og virksomheder

BRANDING & KOMMUNIKATION

Undervisere
Peter Julius
Partner i Red Ink
Partner i Public Intelligence
Cand. Merc. i International afsætning,
Iværksætter og kommunikationsrådgiver
Arbejder med rådgivning inden for branding,
kommunikation og innovation for kunder som CORO,
Syddansk Universitet, Visit Nordsjælland og en række
kommuner og andre offentlige virksomheder
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GAMEPLAN OG PIPELINE

Undervisere
Liselotte Bauer Mols
Ejer af COMPAGNON
HD i afsætning, certificeret Executive
Coach og uddannet proceskonsulent
Arbejder med gennemførelse af strategi- og
innovationsprocesser samt uddannelse og coaching af
ledere og nøglemedarbejdere
15 års ledererfaring fra LEGO indenfor marketing, trade
marketing og produktudvikling samt en baggrund fra salg
indenfor dagligvarebranchen

PERSONLIG LEDELSE

Undervisere
Troels Møller
Direktør og partner i Cubion A/S
Leder og konsulent gennem 20 år
Dimittend fra Danmarks Medie og
Journalisthøjskole, med speciale i ledelse, strategi og
økonomi
Medstifter af Cubion
Arbejder med leder- og organisationsudvikling i både
offentlige og private virksomheder
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NETVÆRK

Undervisere
Lars Rasmussen
Ejer af Vid & Sans Kommunikation
Journalist DJ
•
•
•
•
•
•

Dagbladsjournalist gennem 14 år
Netværkschef ved Netværk Danmark i 5 år
Eget bureau siden 2005
Merkonom i markedsføring
Livsmentor fra Body Mind Academy
Aktiv netværker bl.a. i Rotary, Ge9 og GOGs
sponsornetværk

SOCIAL MEDIER

Undervisere
Ida Borch
Ejer af Orator – Retorik & Rådgivning
Partner i Viden Nu
• Cand.mag i retorik og sprogpsykologi
• Ekstern lektor på Copenhagen Business
School i personlig branding og interkulturel
kommunikation
• Holder foredrag og kurser i sociale medier – bla. om
hvordan man bruger dem til kundeloyalitet, netværk og
brugerundersøgelser
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Undervisere til klippekort
Undervisere til klippekort udvælges inden sommerferien
• Lokale IT-eksperter, revisorer, jurister og bankrådgivere
vejleder og netværker
• Lokale investorer og business angels er med i
investorsworkshop (AFHÆNGER AF IVÆRKSÆTTERE)

Coaches støtter op
Et team af coaches støtter deltagerne i Boost 1.1:
• Hvert hold får tildelt to coaches
• Coachene deltager i netværksmøderne ”Startskuddet”,
”Midtvejs pulsen” og ”Ny retning”
• Under forløbet coaching via telefon, Skype og mail
• Hvert hold har i alt 100 timer til løbende coaching
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Skridtet videre med

Global innovation
Boost 2.0 lanceres i denne uge:

• Global inspiration
• Værdikæde innovation
• Professionel kommunikation
• Partnerskaber
• Global online
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Optagelse på

Optagelsesproces
29. maj: Ansøgningsfrist
11-12. juni: Interviews på Ærø
14-15-18-19. juni: Interviews i Svendborg
27. juni: Besked til alle
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Udvælgelseskriterier
Kriterier for optagelse er en samlet vægtning af
• Forretningsidé,
• Virksomhedens vækstpotentiale
• Deltagerens personlige udviklingspotentiale
• Deltagerens motivation
Overlæggeren bliver høj
deltagere med ambitioner og
motivation til alles fælles glæde og udvikling
Deltagerne er kommende ambassadører

FREMTIDSFABRIKKEN SYDFYN er et Udvikling Fyn projekt
finansieret af EU Social Fond og regionale udviklingsmidler
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