
I takt med at enmandsvirksomheder vokser bruger de i 
stigende grad underleverandører og samarbejdspartnere
 
-  Hvordan bliver du som rådgiver en del af deres netværk og vækst?
-  Hvordan hjælper du de kreative ildsjæle?
-  Har du produkter, som passer til enmandsvirksomheder, der arbejder 
 i netværk, og ikke opfører sig som de mere traditionelle virksomheder?

BOSS I 
EGEN BIZZ

Erhvervsadvokater

ErhvervskonsulenterRevisorer 

Erhvervschefer
Bankrådgivere Undervisere
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Fremtidsfabrikken Sydfyn

Fremtidsfabrikken er en sydfynsk udviklingsmodel, hvor vækst, kreativitet og det gode liv smelter sammen i en højere 
helhed. I tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsråd, rådgivere og det private erhvervsliv skabes de bedste erhvervs-
mæssige rammebetingelser for vækst i et kreativt og dynamisk miljø.

Målet er at skabe vækst og forøge antallet af kreative iværksættere i de fire sydfynske kommuner, som står bag projektet: 
Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø. Projektet løber fra 2011-2014 og er finansieret af EU Socialfond og 
regionale udviklingsmidler.

Uddannelsesforløbene Boost Sydfyn er hovedaktiviteterne i Fremtidsfabrikken Sydfyn. Boost Sydfyn 1-serien er for 250 
kreative iværksættere og ejerledere i mikrovirksomheder. Boost Sydfyn NU er for 130 kommunale medarbejdere med 
erhvervskontakt. Boost Sydfyn Bizz er for 40 erhvervsrådgivere.

Fremtidsfabrikken har udviklet uddannelsesforløbet Boost Sydfyn Bizz og står for gennemførelsen af det ved at samle 
et team af professionelle undervisere. Forløbet henvender sig til sydfynske erhvervsrådgivere såsom revisorer, erhvervs-
advokater, bankrådgivere, erhvervschefer, erhvervskonsulenter og undervisere på erhvervsrettede uddannelser.

Visionen
Sydfyn og øerne er det område i Danmark, hvor kreative og innovative iværksættere har de bedste betingelser for at 
udvikle sig selv og deres virksomhed. Her findes dynamiske og kreative miljøer, der netværker og sparrer på tværs af 
faglige grænser. Her skabes vækst og branding af Sydfyn i et særligt fællesskab mellem offentlige og private aktører.

MED ANDRE ORD...
Sydfyn er Danmarks kraftcenter for kreative erhverv

- Erhvervsrådgivere fra Sydfyn inspirerer i ind- og udland  
 til World Class rådgivning af moderne netværksbaserede  
 freelancevirksomheder 

- Vækstmiljøet på Sydfyn er genstand for studier og stor  
 mediebevågenhed
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Boost din rådgivning

HVAD ER BOOST BIZZ

Et kort og intensivt kursusforløb i at forstå de ”nye” kunde- og virksomhedstyper, deres vilkår samt det behov 
de har for vejledning. Du tager udgangspunkt i din egen virksomhed og afsætter 6 dage og 3 aftener fra august 
til ultimo november 2013 til forløbet.

FORDELENE

-  Underviserne er kompetente specialister, der er med på de nyeste tendenser og teorier inden for eget felt

-  Undervisningen indeholder teori, praktiske øvelser, konkrete værktøjer, plads til debat og refleksion - samt 
 et godt grin

-  Forløbet kombinerer personlig og faglig udvikling

-  Deltagerne er fra forskellige faggrupper, og du bliver en del af et nyt stærkt erhvervsrådgivernetværk

-  Forløbet er GRATIS. Du betaler med din tid

DIT UDBYTTE

- Du vil opleve en personlig udvikling under forløbet

- Din rolle i vækstprocessen kommer til at stå klar

- Du bliver mere bevidst om det forretningspotentielle, der er i de nye kundegrupper 
 (microvirksomheder, iværksættere og freelancere), og du udvikler produkter til dem

- Du får flere værktøjer til konstruktiv dialog med iværksættere og dine øvrige kunder

- Du bidrager til højere overlevelsesgrad i lokale mikrovirksomheder
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Forløbet i overblik

1. Kick off – præsentation og forventningsafstemning 

2. Helikopterdagen – megatrends, verden og Sydfyns udfordringer

3. Ildsjælene – et kig ind i passion og ledelsesstil hos iværksættere

4. I øjenhøjde – den anerkendende og åbne dialog

5. Erhvervsrådgiverklubben – netværk for fremtidens rådgivere

6. Pingpong – den coachende og kritiske dialog

7. Servicelab – din rolle og udvikling af nye ”produkter”

8. Syretest og fest – prøv de nye ideer af – før evaluering og refleksion
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Kalender 2013 - Hold 1 & 2

Aktivitet Hold 1 Hold 2

1. Kick off
27. august 2013

17.00-20.00 
Cafe KOK, Svendborg 

2. Helikopterdagen 
4. september 2013

09.00-16.00 
Toystrup Gods, Ryslinge

3. Ildsjælene
10. september 2013

09.00-16.00
Danhostel Svendborg 

16. september 2013 
09.00-16.00

Danhostel Svendborg

4. I øjenhøjde
25. september 2013

09.00-16.00
Hotel Rudkøbing Skudehavn

1. oktober 2013
09.00-16.00

Hotel Rudkøbing Skudehavn

5. Erhvervsrådgiverklubben
24. oktober 2013

15.00-20.00 
Cafe KOK, Svendborg

6. Pingpong
6. november 2013

09.00-16.00 
Stenstruplund

31. oktober 2013
09.00-16.00 

Stenstruplund

7. Servicelab
19. november 2013

09.00-16.00
Thaisen Hus, Hillerslev

12. november 2013
09.00-16.00

Thaisen Hus, Hillerslev

8. Syretest og fest
27. november 2013

09.00-20.00
Hotel Christiansminde, Svendborg
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Kick off

Deltagere præsenterer sig for hinanden og netværker. Alle får overblik over forløb og moduler, og der bliver 
tid til at afstemme forventninger til indhold og samarbejdsform. Aftenen rundes af med fælles middag.

SUSANNE LINNET AAGAARD, Projektleder Fremtidsfabrikken 
Uddannet HD udenrigshandel og Eksporttekniker. 16 års erfaring som leder og eksportrådgiver i 
Udenrigsministeriet, Eksportrådet i Italien, Grækenland, Malaysia, Sydafrika og Tyskland. Dertil 
kommer 4 års erfaring fra private virksomheder med international markedsføring i Tyskland, 
UK og Canada. Ildsjæl og tovholder i Fremtidsfabrikken Sydfyn, det kreative iværksætterhus og 
Boost Sydfyn Bizz.
www.fremtidsfabrikken.com

TOVHOLDER:

1 aften

Det glade
vanevrid

”Jeg er meget begejstret for 
det at have en, som går kritisk 

til min virksomhed”

”Fantastisk at opleve at jeg 
bliver set som en mulighed og 

ikke som en tidsrøver”

”At være risk-taking - og bare 
få tingene gjort. Det er vigtigt 
at kunne som selvstændig”

”Det er dræbende hvis jeg skal 
udfylde en stor forretningsplan 

inden jeg kan få sparring”

”Det er bare ikke mig at skulle 
ind til alle regnedrengene”

DET SIGER IVÆRKSÆTTERE OM RÅDGIVNING:

”Jeg har mødt forståelse 
for mine ideer og får 

konstruktivt modspil”

”Fra første møde er jeg 
blevet set og har fået nyt mod 

til at gå efter drømmen”
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Helikopterdagen

Hvordan ser det nye verdensbillede ud, og hvilke megatrends har betydning for Sydfyn? Hvordan ser de nye 
virksomhedsformer og deres adfærd ud? Udfordringer og samarbejdsmuligheder diskuteres med borgmestre, 
lokale politikere og kommunaldirektører om formiddagen.
Efter frokost zoomer vi ind på, hvad der skal til for, at de nye virksomheder lykkes i en foranderlig, globaliseret 
verden, og hvad det betyder for rådgivernes rolle?

FAGLIGT FUNDAMENT:
• Egen rolle og ansvar i forandringsprocessen 
• Afdække klientens behov, i virksomheden og i det personlige 
• Systemiske ledelses- og forandringsværktøjer
• Menneskelige psykologiske mekanismer i strategiske beslutningsprocesser

RASMUS DAHLBERG, Katastrofeforsker
Cand.mag. Syddansk Universitet. Uddannet historiker, men på trods af denne betonhumanis-
tiske baggrund alligevel kreativ iværksætter med bl.a. virksomhederne Det Historiske Hus og 
Desmond Entertainment i porteføljen. Forfatter, tv-vært, projektudvikler, højskolelærer, katastrofe-
forsker og generelt rastløst anlagt. Fascineret af sommerfugleeffekter, human factors og poten-
tialet i komplekse systemer. Emnet er også hans motto: Steady State of Constant Change.
www.rasmusdahlberg.com

ROLF JENSEN, Fremtidsforsker 
Cand.scient.pol. Tidligere fuldmægtig i Forsvarsministeriet og siden i Udenrigsministeriet og 
Fiskeriministeriet. Ansat på Instituttet for Fremtidsforskning i 1984. Direktør fra 1988 til 31. 
marts 2001. Stifter af Dream Company i 2001. Han udgav i 2012 bogen ”Porten til fremtiden” 
sammen med Mika Aaltonen. Tidligere har han bl.a. skrevet bestselleren The Dream Society 
(udkommet på 10 sprog). Rolf Jensen er dansk fremtidsforsknings ”grand old man” og en 
flittigt benyttet rådgiver, skribent og foredragsholder. 
www.dreamcompany.dk

UNDERVISER:

UNDERVISER:

1 dag
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Ildsjælene

Vi tegner et billede af tilværelsen som freelancer, iværksætter og ejerleder i en mikrovirksomhed. Vi arbejder 
med arketyper af iværksættere, og vi afdækker de forskellige typers behov for vejledning og kommunikations-
form. Du kommer helt tæt på iværksættere, det mod det kræver, de mange roller man må spille og behovet for 
både strategi og handlekraft ud fra deres verdensbillede.

FAGLIGT FUNDAMENT:
• Forståelse af iværksætteri som fag og passion 
• Persontyper/arketyper
• Afdækningen af iværksætternes behov for rådgivning
• Ledelse af og med innovation

THOMAS MATHIASEN, International mentor for iværksættere 
Virksomhedsrådgiver og stifter af TM-Innovation. Thomas har mere end 20 års erfaring med 
innovation på taktisk og strategisk niveau i internationale virksomheder og organisationer. Han 
faciliterer innovation og værdiskabelse, gennem rådgivning om innovation til forretnings- og 
produktudvikling. Han er en meget anvendt international mentor for iværksættere, blandt andet 
ved globale iværksætterfinaler i Europa og USA.
www.TM-innovation.dk

UNDERVISER:

1 dag

I øjenhøjde

”Når du møder et andet menneske, møder du dig selv”. Det er en gammel kendt sandhed. Men hvad betyder 
det i praksis, når du skal møde ildsjæle og iværksættere for at forklare den viden du har - og som de har 
brug for at forstå? Selvindsigt baner vejen for at komme i en ligeværdig dialog med den ”nye” kundegruppe. 
Det får du værktøjer til og træning i.

FAGLIGT FUNDAMENT:
• Selvindsigt fra flere perspektiver, DiSC profil 
• Den anderkendende metode 
• Systemiske ledelses- og forandringsværktøjer
• Teori og praksis i forhold til sandheder og drømme

LISELOTTE BAUER MOLS, Coach og proceskonsulent
HD i afsætning, certificeret Executive Coach og uddannet proceskonsulent. Partner i Mindbiz. 
Liselotte arbejder med gennemførelse af strategi- og innovationsprocesser samt uddannelse 
og coaching af ledere og nøglemedarbejdere. Hun har 15 års ledererfaring fra LEGO indenfor 
marketing, trade marketing og produktudvikling samt en baggrund fra salg indenfor daglig-
varebranchen.
www.mindbiz.dk

UNDERVISER:

1 dag

Fra tøven 
til toppen
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Erhvervsrådgiverklubben

Fremtidens arbejdsmarked vil få en stor andel af freelancere. Sydfyn har muligheden for at skabe et netværk af 
dygtige rådgivere overfor de nye grupper. Hvorfor ikke stile efter World Class?
Best practice og next practice udvikles bedst i samspil med andre, der ved hvad de taler om. Du er her med 
til at etablere et ambitiøst netværk, hvor der målrettet er fokus på at forstå de fælles målgrupper og skabe 
grobund for længerevarende udvikling både for de kreative erhverv og jer som rådgivere. 
Den ny erhvervsrådgiverklub bliver forankret i det kommende kreative iværksætterhus på havnen i Svendborg.

FAGLIGT FUNDAMENT:
• Netværk som udviklingskraft 
• Værdien af praksisfællesskaber
• Forventningsafstemning og fælles målsætning for netværket

PETER JULIUS, Kommunikatør og inspirator
Partner i Public Intelligence. Cand. Merc. i International afsætning, iværksætter, konsulent og 
kommunikationsrådgiver. Peter arbejder med rådgivning inden for branding, kommunikation og 
innovation for kunder som CORO, Syddansk Universitet, Visit Nordsjælland og en række kom-
muner og andre offentlige virksomheder.
www.publicintelligence.dk

UNDERVISER:

1 aften

 

Plads til
forstyrrelse

Forvent, det
uventede

AMBITIONEN:
I 2020 er det den sydfynske erhvervsrådgiverklub, som 
tager ud i verden og fortæller historien, om hvordan 
vi lykkes med at udvikle vores rådgivningsydelser og 
netværk i takt med nye markedstrukturer og kundetyper
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Pingpong

Coachende rådgivning kræver selvindsigt, træning og værktøjer. Der skal handling til forvandling, så du træner 
dine coaching kompetencer og får individuel feedback undervejs. Du får skærpet din bevidsthed om sprog og 
adfærd, og så får du værktøjer, der både hjælper dig med egen udvikling og udvikling af iværksætteren. 

FAGLIGT FUNDAMENT:
• Anerkendende metode og coachende tilgang
• Scenarier og målsætningsmodeller
• Walt Disney modellen
• Øvelser med ”benspænd”

LISELOTTE BAUER MOLS, Coach og proceskonsulent
HD i afsætning, certificeret Executive Coach og uddannet proceskonsulent. Partner i Mindbiz. 
Liselotte arbejder med gennemførelse af strategi- og innovationsprocesser samt uddannelse 
og coaching af ledere og nøglemedarbejdere. Hun har 15 års ledererfaring fra LEGO indenfor 
marketing, trade marketing og produktudvikling samt en baggrund fra salg indenfor daglig-
varebranchen.
www.mindbiz.dk

UNDERVISER:

1 dag

Servicelab

Nu er det din tur til at være kreativ. Med din nye viden og erfaringer, kan du se på din forretning og opgaver 
med nye briller. Har du produkter til de nye kundegrupper? Måske kan du ændre på eksisterende tilbud, men 
højst sandsynligt kan du udvikle helt nye. Denne dag får du mulighed for at være innovativ sammen med 
iværksætterne og skabe produkter eller processer, som kan give værdi både for dig og dine kunder.

FAGLIGT FUNDAMENT:
• Innovationsteori
• Innovations- og kreativitetsværktøjer
• Produktudvikling
• Øvelser med overraskelser

JULIE KJÆR-MADSEN, Innovationsekspert 
Partner i Loop Company. Designuddannet, Master in concept development & business innova-
tion 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.
www.loopcompany.com

UNDERVISER:

1 dag

Boost din
bundlinje
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Syretest og fest

Til den store finale gælder det om at komme ud af komfortzonen, teste dine nye serviceprodukter og høste 
feedback fra ”eksperter”. Vi summer op, hvordan det samlede indspil løfter jeres forretninger og det sydfynske 
erhvervsklima for de kreative virksomheder.
I forbindelse med dagen inviterer vi til lancering af resultaterne med efterfølgende reception.
Kort sagt er du med til at skabe det sydfynske brand, som Danmarks kreative vækstgenerator.

FAGLIGT FUNDAMENT:
• Roller og kompetenceafklaring
• Produkttest overfor eksperter
• Kommunikation
• Evaluering, refleksion og afslutningsmiddag

PETER JULIUS, Kommunikatør og inspirator
Partner i Public Intelligence. Cand. Merc. i International afsætning, iværksætter, konsulent 
og kommunikationsrådgiver. Peter 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.
www.publicintelligence.dk

UNDERVISER:

1 aften
+

BESTÅR DU TESTEN?
- Føler iværksætteren sig set og hørt?

- Kan du arbejde med begejstring og krøllede hjerner?

- Kan du både lytte og rådgive?

11



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ansøgningsskema ligger på www.boostsydfyn.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Fremtidsfabrikken.
Tlf. 63 75 94 99 eller kontakt@fremtidsfabrikken.com

FREMTIDSFABRIKKEN SYDFYN

Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg
Tlf. 63 75 94 99
kontakt@fremtidsfabrikken.com
www.fremtidsfabrikken.com

Flyd mod 
strømmen
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Vi investerer i din fremtid 

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Fremtidsfabrikken Sydfyn er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond og 
regionale udviklingsmidler. Projektet foregår i de fire sydfynske kommuner Faaborg-
Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø, der alle er partnere i projektet

BRAND SYDFYN
Vi udlever den sydfynske model og skaber vækst og branding af Sydfyn i fællesskab. 
Derfor har der både i 2012 og 2013 været en fælles Brand Sydfyn event, hvor de kreative 
iværksættere, kommunale medarbejdere og chefer, borgmestre og erhvervschefer sammen 
har arbejdet med branding af Sydfyn. Ordene Fremsyn + Udsyn = Sydfyn er set og hørt 
af mange, og du er med til næste skridt i historien til Brand Sydfyn i maj 2014

Brand it
Brand You
Brand Us


