
Giv dig selv et intensivt forløb hvor du lærer at:
- Drive din forretning og tjene penge på din idé
- Tackle de udfordringer du vil møde på din vej mod succes som selvstændig
- Udforme en strategi og forretningsplan, der gør det muligt for dig at nå dine mål

Du vil få individuel sparring og rådgivning fra professionelle rådgivere og undervisere, 
som hjælper dig godt fra start, i arbejde med at udvikle dine gode idéer til en stærk 
og succesfuld virksomhed.

TRIN 4
Jeg styrer! Med handlekraft

Sådan får du
succes med din 
forretningsidé
- Sæt turbo på din virksomhed!

TILMELD DIG på www.iværksætteruddannelsen.dk
VIL DU VIDE MERE? Ring 70 200 903 eller

skriv til jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk

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

Forløbet
Forløbet planlægges 
individuelt og består 
af en kombination 
af undervisning ved 
oplægsholdere, indi-
viduel sparring, online 
studie, gruppe- og 
hjemmearbejde samt 
møder. 

Ud over vores pro-
fessionelle rådgivere
vil du møde en række 
andre spirende 
iværksættere, som 
kan byde ind med 
feedback, gode råd og 
erfaringer - og måske 
finder du allerede her 
dine første kunder 
eller samarbejdspart-
nere.

Pris
Deltagerbetalingen er 
kr. 19.415,- + moms.

Er du ledig skal forlø-
bet godkendes af din 
a-kasse/dit 
jobcenter.

Sted
Undervisningen 
foregår online.
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Koordinator: Infolink Kurser 
 Tlf. 70 200 903 ·  mail@ ivudd.dk

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

Målet 
- er at omsætte dine idéer til en konkret strategisk forretningsplan, der
giver dig overblik, ro i maven og handlekraft. Du vil få de sidste ting på
plads, og dét vil gøre det muligt for dig at prioritere din tid, ressourcer og 
opgaver optimalt.

Indholdet
- er iværksætteri og innovation, forretningsidéen og produktet, idéud-
vikling, forretningsplanen, ophavsret, moms og skatteforhold, finan-
siering og økonomi, prissætning, salg og kundeforståelse, rollen som
selvstændig, markedsføring, sociale medier og visuel identitet.

Professionelt netværk
Du får mulighed for at udvide dit netværk og dele erfaringer med andre 
iværksættere og vores professionelle rådgivere og undervisere.

Emner:
• Koncept, motivation og mod
• Mål og plan
• Økonomi
• Salg og markedsføring
• Sociale medier
• Refleksion og tilpasning
• Strategi og jura
• Råd og sparring
• Præsentation af forretningsplan

Hvem kan deltage?
Du skal have Trin 1+2+3 af Iværksætteruddannelsen.

Hvis du er ledig, skal du have forløbet godkendt af din a-kasse 
eller jobcenter.

Ønsker du mere info kan du kontakte Jette Rasmussen på 
tlf.: 70 200 903 eller mail jr@ivaerksaetteruddannelsen.dk 

Hvem møder du?
På forløbet møder du professionelle rådgivere, som informerer og in-
spirerer med aktuel viden indenfor bl.a. salg, markedsføring, jura, revi-
sion, skat, m.m. 

Ildsjælen bag iværksætteruddannelsen

Skab et solidt fundament for succes med 
din virksomhed - tag Trin 4 efter du har taget 

Iværksætteruddannelsen!

VED AFSLUTNING AF UDDANNELSEN HAR DU:
• Gennemarbejdet handlings- og forretningsplan med budget og markedsføringsplan.
• Styr på jura og økonomi
• Overblik over dit marked og værktøjer til at skabe salg
• Omfattende professionelt netværk af rådgivere og erhvervsdrivende

Med en baggrund som jurist, 
HD i organisation og 
selvstændig virksomhedsejer 
siden 1989 er Infolink 
Kursers direktør, Jette 
Rasmussen, ildsjælen bag 
Iværksætteruddannelsen. Siden 
1996 har hun uddannet 
iværksættere til at klare sig 
som selvstændige 
erhvervsdrivende. 
De seneste år har 300-500 
iværksættere og ejerledere 
hvert år benyttet sig af 
Infolink Kursers uddannelser, 
som på en kompetent og 
jordnær måde ruster dem til 
fremtiden. 

Hvem står bag?

4800

Infolink Kurser har undervist over 4800 forskellige iværksættere 
siden starten i 1996. De samarbejder med en række relevante 
aktørere. Og har adgang til de bedste undervisere på de indenfor 
de forskellige emner.




