
Iværksætterforløb
- fra idé til virkelighed
Er du klar til at gå fra at have en go' idé  
til at få en go' forretning?
På dette workshopforløb får du konkrete værktøjer til 
at opbygge, udvikle og drive din virksomhed, så du kan 
komme godt i gang eller endnu bedre videre – for din 
forretning udvikler jo ikke sig selv.

Du vil helt sikkert få mest ud af forløbet, hvis du kan se 
dig selv i følgende:

Du vil gerne have en konkret, intuitiv 
og håndgribelig handlingsplan for din 
forretningsmodel – en plan som du 
efterfølgende kan handle på.

Med workshops, cases og Q&A-sessioner vil du blive 
guidet gennem alt, hvad du skal bruge for at få udviklet 
dine kompetencer inden for forretningsudvikling.

Det er, bortset fra din tid og entusiasme, helt gratis at 
deltage.



Vi gennemgår blandt andet:

• Virksomhedsformer, relevante 
registreringer og den nødvendige juridiske 
dokumentation, som er essentiel for at 
opstarte og drive en sund virksomhed.

• Hvordan du bliver skarp på  
dine kunder og dit produkt.

• Forståelse for salgs- og markeds-
føringskanaler, værditilbud og 
kompetencebehov.

• Hvordan du kortlægger og  
aktivt bruger dit netværk.

Workshopforløbet, som Odsherred Kommune 
og Holbæk Erhvervsforum præsenterer 
i samarbejde med Businessplanner.io, 
IværksætterDanmark og Erhvervshus Sjælland, 
er for alle danske iværksættere, som enten 
stadig er på idéstadiet, eller hvis virksomheder 
er stiftet efter 30. august 2016. CVR-nummer er 
altså ikke et krav.

Tilmelding

Find modulet ”Forretningsudvikling  
- fra idé til virkelighed” på Sjælland  
på ivdk.dk/forloeb

Forløbet er sammensat 
af to fysiske, to online 
spørgetimer samt én 
online workshop:

10. november  
kl. 8.30-13.00

Fysisk fremmøde  
på Hotel Sidesporet,  
4300 Holbæk

17. november  
kl. 8-9

Online spørgetime

24. november  
kl. 9-13

Online workshop

1. december  
kl. 8-9

Online spørgetime

8. december  
kl. 8.30-13

Fysisk fremmøde  
i Asnæs Centret,  
4550 Asnæs 

Bodil Islann
Holbæk Erhvervsforum
26 39 79 69
bodil@heforum.dk

Anette Friis
Odsherred Kommune
51 44 97 80
annfr@odsherred.dk

Har du spørgsmål? 

Eller vil du høre mere om 
forløbet er du velkommen 
til at kontakte:

https://ivdk.dk/forloeb/vis/0860566a-ce2f-4b2b-9beb-08da90bab65a
mailto:bodil@heforum.dk 
mailto:annfr@odsherred.dk

