
Kender du det … du netværker og søger kunder, men det hele bliver lidt for overfladisk og 
genererer ingen forretning?

Kom til årets iværksættermøde på Læsø. Her får du værktøjer og viden med hjem, som 
kan revolutionere din måde at tænke vækst på – så du får et kæmpe forspring ned til 
dine konkurrenter.

Mødet er for dig, som er ny iværksætter eller har været selvstændig i nogle år. Måske 
mangler du ny inspiration og tips til at skabe vækst for din virksomhed og dit lokalområde? 
Måske drømmer du om at flytte din virksomhed til et af Danmarks yderområder, men du 
tør bare ikke tage springet? Så kom og lad dig inspirere.

Du får:
En dag med masser af ny viden, et helt nyt netværk med andre virksomheder, du måske 
aldrig ville have fundet alene. Og en hel masse idéer og ny energi til din virksomhed og 
din by, som kan sætte skub i udviklingen.

Mange nye bud på, hvordan vi kan hjælpe hinanden og vækste sammen på tværs af 
brancher og geografi.

Mulighed for at deltage i intime workshops, debatter og mere personlig networking end 
den, du kender fra messer.

En dag, hvor du virkelig kan være til stede og ikke bliver forstyrret af din travle hverdag.

En spændende mulighed for at holde miniferie på Læsø med venner, familie og forret-
ningspartnere.

Info: 
Mødet foregår i et stort telt på Hummerpladsen i Østerby, Læsø.
Lad bilen stå i Frederikshavn. Vi sørger for gratis færge og transport rundt på Læsø.
Du kan læse meget mere om praktiske detaljer, hvordan dagen kommer til at forløbe, 
mulighederne for overnatning og for at se Læsøs attraktioner på www.lim2014.dk.

Du kan tilmelde dig her og samtidig tilkøbe frokost og lækkert VIP-aftenarrangement 
(begrænset antal aftenbilletter): 
http://splashurl.com/po7t5oq 

Tjek Årets iværksættermøde ud på facebook.com/Ivaerksaettermoedet eller på 
www.lim2014.dk.

Iværksættermødet
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Årets Iværksættermøde foregår på 
Læsø d. 15.05.14



07.30   Modtagelse ved færgen i Frederikshavn

07.50-09.20 Færgeoverfart med mulighed for spændende netværks-
   aktiviteter

09.30-11.00 Guidet bustur øen rundt med sydemester Poul Christensen fra  
   Læsø Saltsyderi som guide

11.15   Velkomst v. Stine Bager Christensen, initiativtager & arbejds- 
   gruppe og Tobias B. Johansen, Læsøs borgmester

11.30-12.30  Paneldebat med forskellige interessenter. Journalist Mikkel From  
   fra P4 er ordstyrer

Debatpanel: Anders Hoffman, Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen    
   Lise Hansen, Vilsgaard Vision
   Erik Schollert, Læsø bryghus
   Anker Juhl, Serieiværksætter fra Læsø
   Karen Bagge, Erhvervshus Nord
   Kasper Honoré, lejdet.dk

12.30-13.15  Frokost

13.15-14.15  Foredrag: 
   Christian Birch, E-tilbudsavisen
   Karen Lumholt, Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation
   Anders Stahlschmidt, Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

14.30-17.00  Faglige workshops. Tema: VÆKST GENNEM SAMARBEJDE

17.00-17.30  Prisoverrækkelser:
   Skoleprisen: Deltagende handelsskoleelever, der skriver op-  
   gave i iværksætteri i Udkantsdanmark. Deres opgaver præsen- 
   teres på pladsen og bedømmes af et dommerpanel
   Workshopprisen: Fra dagens workshop/færgeoverfart

18.00-21.00  VIP-middag med 3-retters Læsømenu hos Læsø Spisehus
   Max. 80 personer.

21.00-01.00  Fest i teltet på Hummerpladsen
 

Program:
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