
TRIN 1
Afklaring! En god start

TILMELD DIG på www.iværksætteruddannelsen.dk

VIL DU VIDE MERE? Ring 70 200 903 eller skriv til  jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk

Trin 1 er for dig, der går med en drøm 
om at blive selvstændig, eller dig, der 
netop er startet. Her får du afprøvet 
din drøm eller forretningside og får 
en grundlæggende viden om iværk-
sætteri - Vi tager dig med hele vejen 
omkring det at drive en virksomhed, 
fx jura, moms, regnskab, finansiering, 
salg, markedsføring m.m., så du får 
den bedste start på livet som iværk-
sætter. 

Ud over vores professionelle rådgi-
vere vil du på holdet møde en række 
andre spirende iværksættere, som 
kan byde ind med feedback, gode råd 
og erfaringer - og måske finder du al-
lerede her dine første kunder!

TRIN 1
Afklaring! En god start

Få afprøvet din idé 
- og værktøjer til at 
komme i gang!
- Kom sikkert fra start

Koordinator: Infolink Kurser 
 Tlf. 70 200 903 ·  jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk

 

Hvornår?
Holdstart er torsdag 
d. 22. okt. 2015 
kl. 18-22.

Vi mødes 7 torsdage:
22/10, 29/10, 5/11, 
12/11, 19/11, 26/11, 
3/12

Alle dage kl. 18-22

Hvad koster det?
Prisen for forløbet er 
kr. 950,-
inkl. forplejning

Hvor?
Undervisningen 
foregår på:
Aalborg Handelsskole
Langagervej 16 
9220 Aalborg Øst

Yderligere 
information:
Jette Rasmussen, 
Infolink Kurser:
70 200 903 eller 
jr@ivaerksaetter-
uddannelsen.dk
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VINTER

2015



1. aften 
Introduktion: Vi deler viden og ideer og skaber grundlaget for et solidt 
netværk og effektiv sparring.

2. aften
Jura: Hvordan sikrer du dig bedst - juridisk set?
Forsikring: Hvad med forsikring? Hvordan gør du som selvstændig?

3. aften
Økonomi: Få styr på budget og regnskab. Sådan bruger du din revisor!
En iværksætter fortæller: Hør en iværksætter fortælle om sine udfor-
dringer, erfaringer og succeser.

4. aften
Salg: Hvordan kommer du i kontakt med dine kunder? Hvordan får du 
dem til at købe netop dine produkter?

5. aften
Momsregler: Hvad skal du vide om moms og skat?
Markedsføring: Hvordan markedsfører du bedst og mest effektivt dig 
og din virksomhed?

6. aften
Pengeinstitut: Hvad vil banken vide, inden de låner dig penge? Hvordan 
finansierer du din virksomhed?
Rådgiveraften: Individuel rådgivning og sparring med forskellige eks-
perter fra erhvervslivet. Få gratis svar på alle dine spørgsmål!

7. aften
Markedsanalyse: Hvor er dine kunder? Hvordan er du bedre end andre?
Fremtidsplaner: Hvordan kommer du videre? Hvad er dit næste skridt?

Hvem møder du?
Tovholder og underviser på Trin 
1+2 er Bolette Bjerre, som er 
ejer af Santens Denmark og 
webshoppen onlineliving.dk. 
Ud over Bolette møder du 
eksperter og fagfolk, der arbejder 
med de enkelte emner til hverdag, 
så du altid får aktuel og brugbar 
viden med hjem.
”Jeg glæder mig til at møde dig 
og hjælpe dig på vej med dit 
virksomhedseventyr!”

Med venlig hilsen
Bolette Bjerre 
Iværksætteruddannelsen 

Iværksætter ANBEFALER
“På Iværksætteruddannelsen har jeg fået en brugbar viden, der batter, og 
værktøjer, så jeg kan vækste. I tilgift nød jeg godt af al den gode energi, der 
kom fra de andre iværksættere. Efter hver kursusaften kom jeg hjem med 
flere A4-sider fulde af notater og guldkorn, som har været med til at udvikle 
mig.”
- Louise Grønhøj, Basicclean.dk

Hvem står bag?

Koordinator: Infolink Kurser 
 Tlf. 70 200 903 ·  mail@ ivudd.dk

Koordinator: Infolink Kurser 
 Tlf. 70 200 903 ·  jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk

Få den bedste start 
på dit liv som iværksætter 
- tag Trin 1 på Iværksætteruddannelsen!

KOM MED! 
Få gode råd, tips og sparring på iværksætteruddannelsen. 

TILMELD DIG PÅ IVÆRKSÆTTERUDDANNELSEN.DK

BUSINESS REBILD
Vækst & UdVikling


