
Når skøre ideer 
bliver taget alvorligt
Birthe Krabek er begejstret for uddannelsesforløbet 
Boost Sydfyn, som giver hende viden og værktøjer til 
at skabe vækst i sit firma, KUPPI
- Det er en vild foræring, at vi som iværksættere kan få trekvart års uddannelse i vækst med vores virksomheder, og jeg har 
ikke fortrudt et sekund, at jeg investerer tiden i det, fortæller Birthe Krabek, direktør i firmaet KUPPI.
Birthe Krabek har udviklet ideen til at udsmykke kedelige skraldespande med farvestrålende motiver, og på kursusforløbet 
Boost Sydfyn 1.1 har hun fået mod til at blive mere synlig med sin ide.
Resultatet er bl.a., at Birthe Krabek det seneste halve år har været omtalt i FamilieJournalen, magasinet LIV, ”Ingers 
Havetips” og i Havenyt.

Energiboost
- Lige fra starten har jeg mødt forståelse for mine ideer og får konstruktivt modspil, og jeg har fået en masse redskaber at 
arbejde med for at skabe større omsætning og bundlinje, fortæller Birthe Krabek.
Ligesom de øvrige 90 deltagere på de fire hold har hun fået værktøjer til at lægge strategi, markedsføre, sælge og levere god 
service. Selv er Birthe Krabek meget iderig, men hun har også suget til sig, når undervisningen har handlet om innovation.
- Vi har lært nye ord som gameplan, væksthjul, pipeline og mange andre, og oven i det hele giver det en fantastisk energi at 
være sammen med mennesker med vidt forskellig baggrund, som alle har modet til at slippe fodfæstet for en stund, siger 
Birthe Krabek.
Hun konstaterer, at det kræver en vedholdende indsats at nå sine mål som iværksætter, og i den fase er det rart at have 
ligesindede at tale med om udfordringerne.

FAKTA om KUPPI
Ejer er Birthe Krabek. Passionen er at hjælpe med at finde 
skjulte ressourcer i mennesker og omgivelser. Derfor sælger 
hun alt fra coaching til udsmykning af skraldespande. Blandt 
kunderne til konceptet Nature Garbage er DSB og flere private 
firmaer og familier.
www.kuppi.dk

Boost 
din bundlinje

Ntvrk

Fremtidsfabrikken Sydfyn står bag uddannelsesforløbene Boost Sydfyn, mentorordning, netværksevents og meget mere. 
Fremtidsfabrikken 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. Læs mere på 
www.fremtidsfabrikken.com og www.boostsydfyn.dk
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