
Nordjysk NewBizz er koordineret af Væksthus Nordjylland i samarbejde med de lokale erhvervskontorer i Nordjylland

StartUp-Camp for 
iværksættere

Har du din egen lille virksomhed, omsætning og kunder, men er lidt i tvivl om hvad det kan blive til? Eller søger ud inspiration til 
udvikling af din kundekreds, dine produkter eller services, så er vores StartUp-Camp helt sikkert noget for dig.

Du kommer til at arbejde et helt døgn minus lidt nattesøvn, på din egen iværksættervirksomheds udvikling, sammen med 8 til 10 andre 
udvalgte iværksættere.

StartUp-campen afholdes hos Hotel BramslevGaard, Kursus & Herregaardsophold, Bramslev Bakker 4, 9500 Hobro.

Vi starter tirsdag d. 28/11-2016 kl. 11:30 med en hurtig frokost, og arbejder ellers igennem til onsdag d. 29/11-2016 kl. 15, hvor vi 
evaluerer og får en sandwich inden vi kører hjem.

I løbet af døgnet vil du komme til at arbejde på din virksomhedsidé, på de vækstmuligheder du har og på om der er noget du med 
fordel kan ændre, for at få mere gang i forretningen. Kan vi sammen se nogle perspektiver, kan vi efterfølgende måske hjælpe dig med 
tilskud via vores vækstiværksætterprogram.

Dit lokale erhvervskontor vil være til stede sammen med konsulenter fra Væksthus Nordjylland, og de vil stå til rådighed for sparring af 
dig, sammen med de øvrige deltagere, som også håber på at kunne trække på din erfaring.

Vi bruger værktøjet Lean Business Planner (www.leanbusinessplanner.com), men du behøver ikke frygte kræver specielle it 
færdigheder eller lign. Og vi er der til at hjælpe dig, for vi har været på kursus i værktøjet, så du skal nok komme på ret køl, hvis du 
ender i en blindgyde.

Du bedes medbringe egen PC til Campen.

Vi tilbyder derfor samlet set:

• Deltagelse i StartUpCamp, med mindst 4 konsulenter til stede

• Overnatning, frokost, aftensmad, morgenmad, frokost og kaffepauser

• Gratis velfungerende WiFi og support inden

Alt dette for kun 1.100 kr. + moms + du skal registrere dine egne timer på Campen.

Resten finansieres af iværksætterprogrammet Nordjysk NewBizz 2016718, der udbydes af Væksthus Nordjylland i samarbejde med dit 
lokale erhvervskontor.


