
Fokus på første dag er udarbejdelse af en forretningsmo-
del med udgangspunkt i et specifikt kundesegment i din 
virksomhed. Metoden du arbejder med er Business Model 
Canvas. 

Du kommer til at træde fysisk ind i forretningsmodellen 
og arbejde med din virksomheds fundament gennem nøje 
tilrettelagte øvelser og opgaver. 

Et super godt redskab til at få styr på forretningsmodellen 
for din virksomhed og til at blive klogere på, hvem dine 
kunder er og den værdi du skaber for dem. Du vil også blive 
udfordret på ”maskinrummet” i din virksomhed, og måske 
er der potentialer for nye og forberede relationer til kunder 
og leverandører. Du får et styringsredskab, du kan bruge, når 
du fremover skal træffe vigtige beslutninger.

Fokus på anden dag er udarbejdelsen af en Gameplan – en 
plan for hvordan du kan realisere målene for din virksomhed 
– og de nye tiltag og indsatser du har lokaliseret igennem 
arbejdet med forretningsmodellen den første dag. Du arbej-
der med virksomhedens vision, mål og værdier. 

Du bliver også inviteret på udfordringscafé, hvor du får 
sparring på, hvad der skal til for at du lykkes med de mål, 
du har sat. 

Udbytte – det får du ud af at deltage:

• En konkret fremtidig forretningsmodel med hjem, lige til 
at hænge op på væggen – dit nye styringsredskab

• En strategisk plan, så du får du styr på mål, retning og 
prioriteringerne i virksomheden

FAKTABOX
Dato:  Fra d. 23. – 24. november

Tid:  kl. 8.30-19.30 & kl. 8.30-16.30

Sted:  Skandic The Reef, Frederikshavn

Brugerbetaling: Kun 1500,- kr.* + moms, inkl. forplejning

Bemærk:   12 virksomheder kan deltage på  
   Vækstcamp. Pladserne besættes efter  
   “først-til-mølle” princippet.

Info/kontakt:  Anders Nørgård
   Mail: an@vhnordjylland.dk
   Tlf.: 31 72 06 67

Tag på Vækstcamp - invester to intensive dage og få styr på din forretning

* Den lave brugerbetaling skyldes, at Nordjysk Newbizz og dermed også denne Camp, er støttet af EU’s Social- og Regionalfond og de Nordjyske kommuner. 
Prisen dækker en 24-timers Camp med oplæg, individuel konsulentbistand i 3 timer pr. virksomhed, opfølgningsarrangement, overnatning, forplejning m.v. 

Vil du gerne mødes med ligesindede 
og få helt styr på din forretningsidé?

Vi investerer i din fremtid
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