
Invitation - Kom og få gratis excellent træning på et Pitch-springboard. 
 
Har du lyst til at blive endnu bedre til at præsentere din virksomhed – så skal du deltage i dette 
arrangement, den 21. marts. 
 
I samarbejde med CONNECT Denmark vil vi gerne hjælpe med til at styrke virksomhedernes evne til at 
præsentere deres virksomheder og forretningsmodeller. Derfor har vi sammensat et målrettet program, 
der afvikles over hele landet via CONNECT Denmark.  
Programmet har fokus på performance og indeholder en evaluering af din forretningsmodel. Vi kalder det 
Pitch-springboard.  
 
Dagens tema: Finansiering og Vækst. Med mindre virksomheden vælger et andet fokus område. 
 
Den 21. marts afholder CONNECT Denmark Pitch training i samarbejde med væksthusene og InnovationX. 
Du har hermed muligheden for at deltage og præsentere din virksomhed og dit produkt. Efter din 
præsentation vil du få feedback fra et kompetent panel, der består af erfarne erhvervsfolk. 
 
Er du ikke klar til at stå for skud, er du meget velkommen til at deltage som observatør og hente inspiration. 
Dagen styres af Lasse Jensen fra CONNECT Denmark. 
 
Dato: den 21. marts 2013. Tid: kl. 10,00 -14,10.  
Sted: Novi, Niels Jernes Vej 14, 9220 Aalborg. 
Tilmelding: senest den 05. marts til lasse@connectdenmark.com ,alternativ send svar retur på denne mail  
så giver vi Lasse besked. 
Deltagelse: Der er gratis for deltagende virksomheder. 
  
Program: 
10.00 Velkomst og præsentation. 
10.05 Hvordan laver man en god pitch v/ Lasse Jensen, CONNECT Denmark 
10.15 Deltagerne picther 1. runde, over for et panel med efterfølgende konstruktiv feedback. 
11.30 Frokost – sandwich - tilretning af pitch og netværk 
12.30 Deltagerne pitcher 2. runde over for et udvalgt panel med direkte business feedback på bl.a. 
forretningsmodel. 
13.50 Kort pause. 
14.00 Afrunding herunder kåring af bedste pitch(panelet finder en vinder af konkurrencen).  
14.10 Tak for i dag, efterfølgende kaffen og netværk. 
  
Efter din tilmelding vil du modtage en template fra CONNECT Denmark, den kan du anvende i forbindelse 
med udfærdigelse af din powerpoint præsentation. 
 
Har du spørgsmål? 
Er du velkommen til at kontakte Lasse Jensen på mobil nr. 40252598, eller sende en mail på: 
lasse@connectdenmark.com 
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