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Kvinder – Innovation & Vækst
-et Skandinavisk udviklingsprojekt for erhvervskvinder

Første Vækstsamling 16.–17. september 2009 
Sted: Hotel Viking i Sæby, Danmark 





What’s in it for you....

Som deltager, kommer du med i 6 Vækstsamlinger. 

Et udviklingsprojekt, hvor du får idéer, viden og inspiration

med dig hjem til arbejdet med udfordringerne i din egen 

virksomhed.  

Du kommer til at arbejde aktivt med din egen udviklingsplan

og får følgende udbytte med dig hjem: 

• Inspiration til, hvordan du kan udvikle din virksomhed. 

• Ny viden, som du kan bruge til forretningsudvikling. 

• Støtte og individuel sparring til at udvikle din forretningsplan for de 
næste 1-3 år. 

• Mod til at træffe de store, afgørende beslutninger, som kan give dig 
succes. 

• Nye relationer og virksomhedskontakter på tværs af landegrænser.

• Du får adgang til erhvervsfremmeaktører og forskere, som også deltager 
i processen. 
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Erhvervsfremmeaktører og forskere 

• På Vækstsamlingerne deltager erhvervsfremmeaktører og 
forskere fra alle 3 lande, som dels skal holde indlæg og som 
du får mulighed for at drøfte dine udfordringer og 
forretningsidéer med.

• Erhvervsfremmeaktører og forskere vil på baggrund af 
inspiration fra virksomhederne bidrage til at formulere en  
”Skandinavisk model for kvindeligt entreprenørskab.”



Hovedtema for de 6 Vækstsamlinger

• Kvinder – Innovation & Vækst 16.-17. september 2009 i DK
- kick-start på udviklingsprocessen i egen virksomhed

• Markedet og interessenterne 18.-19. november 2009 i SE

• Virksomhedens værdier Februar 2010 i NO

• Innovation & forretningsudvikling November 2010 i DK

• Godt købmandsskab Februar 2011 i SE

• Vejen til videre vækst….. August 2011 i NO
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Vækstsamlingen 16.-17. september 2009

• Kvinder – Innovation & Vækst – er hovedtema på første Vækstsamling

• Du kommer til at opleve spændende foredragsholdere

• Kommer på virksomhedsbesøg, hvor der er kvinder ved roret

• Kommer i gang med din forretningsplan for de næste 3-5 år

Kvinder er guld værd for samfundet – vi sætter fokus på de særlige kompetencer, som

kvinder har når de udvikler produkter, koncepter og services. 

Du skal bl.a. møde Karen Lumholt, som har skrevet bogen ”Fra biks til business – når 

kvinder tænker vækst”, hvor følgende citater er fra:

”Det handler om at tjene penge”

”Kvinder prissætter sig selv for lavt”

”Penge er roden til alt godt”

Du vil blive udfordret på følgende spørgsmål: 

• Hvad er meningen med, at du driver selvstændig virksomhed?

• Hvad er din motivation og passion?

• Hvad betyder vækst for dig?

Endeligt program følger medio august



Vækstsamlingen 16.-17. september 2009 
Praktiske informationer 

• Sted: Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70-72, 9300  Sæby
www.hotelviking.dk

• Start: Onsdag den 16. september kl. 14.00

• Afslutning: Torsdag den 17. september kl. 17.00

• Pris: For virksomheder: Dkr. 450,- (øvrige: Dkr. 795,-)

• Transport: Deltagerne betaler selv

• Øvrige udgifter i forbindelse med Vækstsamlingerne, foredrag, aktiviteter og fortæring betales af 
projektet Women in Business. 

• Endeligt program udsendes medio august.

• 12 virksomheder fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark kan deltage i Vækstsamlingerne, 
som er forbeholdt virksomheder, som har interesse og lyst til at arbejde med udvikling og vækst i 
sin virksomhed. 

• Vil du være med, så send din interessetilkendegivelse til: 

Karen Bagge-Nielsen

mail: kabn@frederikshavn.dk

mobil: +45 2125 5822

OBS! Der er kun 12 pladser til hvert land – så skynd dig! Vi glæder os til at høre fra dig!

Ved spørgsmål – kontakt Karen Bagge-Nielsen eller Jørgen Ove Jensen. 

http://www.hotelviking.dk/
mailto:kabn@frederikshavn.dk

