
TILMELD DIG www.iværksætteruddannelsen.dk 

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

Trin 1+2 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 forretningsidé 
og får en grundlæggende viden om 
iværksætteri - Vi tager dig med 360⁰ 
om det at drive egen 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 rådgivere vil du på 
holdet møde en række andre spirende iværksæt-
tere, som kan byde ind med feedback, gode råd 
og erfaringer - og måske finder du allerede her 
dine første kunder!

TRIN 1+2
Aftenhold - 8 aftner

Overvejer DU at starte 
egen virksomhed?
- Kom hurtigt, sikkert og godt fra start

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

Hvornår?
Holdet starter 25/2. 
Undervisningen fore-
går 8 aftner kl. 18-22.:

2019: 
Man 25/2,  ons 27/2, 
man 4/3, ons 6/3, 
man 11/3, ons 13/3, 
man 18/3, ons 20/3.

Hvad koster det?
Prisen for forløbet 
er 3.900 kr. inkl. let 
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

AALBORG  
1. HALVÅR

2019

Iværksætteruddannelsen har siden 1996 

været en eftertragtet uddannelse for 

iværksættere og nyopstartede virksom-

heder i Nordjylland. 

UDDANNELSEN HAR DOKUMENTERET 

EFFEKT: 91% af de virksomheder, der 

starter i forlængelse af uddannelsen, 

overlever. På landsplan er gennemsnit-

tet for overlevelse af nystartede virksom-

heder ca. 60%.



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+2 på Iværksætteruddannelsen!

På forløbet får du viden og værktøjer inden for emnerne:

Jura og formalia
• A-kasse: Kan du starte virksomhed som bi-erhverv og hvad indebæ-

rer det?
• Jura: Hvordan sikrer du dig bedst - juridisk set?
• Forsikring: Hvad med forsikring? Hvordan gør du som selvstændig?

Økonomi
• Finansiering: Hvordan finansierer du din virksomhed?
• Momsregler: Hvad skal du vide om moms og skat?
• Budget og regnskab: Forstå dit regnskab og brug det målrettet. 
• Revisor: Sådan bruger du din revisor! 

Salg og markedsføring
• Det personlige salg: Hvordan får du mod på og bliver god til at sælge? 

Hvordan sætter og holder du den rette pris for dine varer og ydelser?
• Markedsanalyse: Hvor er dine kunder? Hvordan er du bedre end andre?
• Markedsføring: Hvordan markedsfører du bedst og mest effektivt 

dig og din virksomhed?
• Mediestrategi, herunder sociale medier: Hvordan udnytter du de 

gratis sociale medier til markedsføring af din virksomhed? 

Hverdagen som iværksætter
• En iværksætter fortæller: Bliv inspireret af en iværsætter, som for-

tæller om sine udfordringer, erfaringer og succeser.  
• Personlig effektivitet: Hvordan får du mest ud af din tid? 
• Netværk: Hvad er mulighederne? Hvad kan du bruge dem til?

Strategi og fremtid
• Strategi - sæt mål og kom i mål: Hvordan udarbejder du strategi og 

handlingsplaner? Hvad skal de indeholde, for at visionen lykkes?
• Fremtidsplaner: Hvordan kommer du videre? Hvad er dit næste skridt?

Kursusdagene består af en kombination af oplæg ved oplægsholdere, 
der arbejder professionelt med netop deres emne (fx revisor, advokat, 
salgsrådgiver, forretningsstrategi), samt dialog og personlig sparring/
rådgivning om, hvordan du når dine personlige og virksomhedsmæs-
sige mål og drømme.

Ildsjælen og netværkeren bag Iværksætteruddannelsen
Med en baggrund som jurist, 
HD i organisation og selvstæn-
dig virksomhedsejer siden 1989 
er Infolink Kursers direktør, 
Jette Rasmussen, ildsjælen bag 
Iværksætteruddannelsen.
Siden 1996 har hun uddannet 
iværksættere til at klare sig som 
selvstændige erhvervsdriven-
de. De seneste år har 300-500 
iværksættere og ejerledere hvert 
år benyttet sig af Iværksætter-
uddannelsen, som på en kom-
petent og jordnær måde ruster 
dem til fremtiden.

Chefkonsulent
I 2001 startede finansøkonom 
Dennis Tranekær Hostrup  og 
Troels Vest Jensen Gazelle-virk-
somheden UltimateWeb A/S. I 
2013 fusionerede de med Konxion, 
Dennis fortsatte som administre-
rende direktør. 
Dennis har fornylig solgt sin an-
del i Konxion. Og er nu igen blevet 
iværksætter, bl.a. med Hot Wok 
ApS og Siloo ApS. Som Business 
Angel er han desuden involveret i 
flere andre spændende projekter.

  

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

TILMELD DIG PÅ IVÆRKSÆTTERUDDANNELSEN.DK

Hvem står bag?


