
Tilmeld dig informationsseminaret på www.vhnordjylland.dk.  
Du kan også kontakte os på telefon 70 15 16 18, hvis du vil vide mere. Tilmelding:

YDERLIG  
VÆKST

Kl. 14:00
Hvordan kan Yderlig Vækst hjælpe din  
virksomhed med at vækste?
Via fire indsatsområder investerer EU i vækst i de 
nordjyske virksomheder. Hør om dine muligheder  
for investering i vækst.

Kl. 14:20 
IdeFA Gruppen
Hør hvordan IdeFA Gruppen har udviklet  
deres forretning ved at deltage i vækstforløb.

Kl. 14:45
Lokal virksomhed
En lokal virksomhed fortæller om erfaringer med 
investering i vækstforløb.

Kl. 15:15
Hvordan køber du hjælp til udvikling og vækst?
Konsulentkøb kan være en udfordring. Hvordan 
finder du ud af, hvad netop jeres virksomhed har 
brug for? Hvad kan du forlange af en konsulent? 
Disse og mange andre spørgsmål giver Jakob 
Møller Hansen fra Comentor sit bud på.

Kl. 15:45
Networking og sparring: Hvordan gør du dine 
vækstdrømme til virkelighed?
Tal dine visioner og udfordringer igennem  
med blandt andre erhvervskontorer, uddannelses-
institutioner, rådgivere og konsulenter fra  
Væksthus Nordjylland. 

Kl. 17:00
Tak for i dag!
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Ind imellem kan det være godt med et skub i den rigtige retning. Det nye 
nordjyske vækstprogram Yderlig Vækst sikrer vækst og udvikling i din 
virksomhed – er du klar?

Investering i vækst og udvikling er en af fremtidens allervigtigste 
ledelsesopgaver. Derfor er det nu, du skal ruste din virksomhed til fremtiden. 

Med 100 millioner kroner i puljen skal Yderlig Vækst i løbet af de næste to år 
sætte fart på virksomhederne i Region Nordjyllands yderområder. Derfor har du 
nu mulighed for at sikre dig din andel af vækstkronerne.

Yderlig Vækst består overordnet af fire indsatsområder, og det betyder, at du kan 
vælge præcis det indsatsområde, der er mest relevant for din virksomhed:

• Yderlig Vækst gennem rådgivning

• Yderlig Vækst gennem kompetenceløft af medarbejdere og ledere

• Yderlig Vækst gennem ansættelse af en højtuddannet

• Yderlig Vækst gennem netværk

Programmet gennemføres i tæt samarbejde mellem de nordjyske 
erhvervskontorer, Væksthus Nordjylland og en række eksterne konsulenter.

Kom til informationsseminar og få indblik i, hvordan du skaber fornyet grobund 
for vækst.

25. september kl. 14-17 på Dronninglund Slot, 
Slotsgade 8, 9330 Dronninglund

SÆT TuRBo PÅ VÆKSTEN I DIN VIRKSoMHED

INFoRMATIoNSSEMINAR oM YDERLIG VÆKST


