
Så meld din vigtigste medarbejder - dig selv - på Strømstyrke.
Et seks-måneders forløb der styrker din evne til at drive 

og videreudvikle din virksomhed.

www.medstroem.dk/stroemstyrke

Er du iværksætter, 
eller har du en 
”ung” virksomhed?

Er du skarp i dine produkter 
og/eller kerneydelser - men 
bliver ind i mellem udfordret af 
alt det andet, du også må tage 
dig af som virksomhedsejer?

Har du kunder og drift
- men samtidigt også klar 
til næste skridt? 
At udvikle din virksomhed 
til den størrelse og form 
du drømmer om?



Strømstyrke er udviklet og tilpasset målgruppen henover de seneste ?? år, og indtil videre har ?? været i gennem forløbet. 
Herfra ved vi, at man som iværksætter er meget bevidst om din tid. Derfor er al undervisning og tilgang indrettet efter, at du 

kan bruge det direkte i din virksomhed. 

Du får et helstøbt undervisningsforløb med nogle af landets mest indsigtsfulde og passionerede undervisere inden for deres 
specifi kke områder. Du får facilitering i at arbejde professionelt og e� ektivt med din virksomhed, og hvordan du får transfor-

meret undervisningen til konkrete handlinger i din virksomheds udvikling. Og så får du et bredt netværk med andre iværksæt-
tere på samme stadie

BUSINESS LÆRINGSGRUPPE
12/11 eller 14/11

Kolding
12/11 eller 13/11

Esbjerg
13/11 eller 14/11

Odense

BUSINESS LÆRINGSGRUPPE
17/12 eller 19/12

Kolding
17/12 eller 18/12

Esbjerg
18/12 eller 19/12

Odense

BUSINESS LÆRINGSGRUPPE
21/01 eller 23/01

Kolding
21/01 eller 22/01

Esbjerg
22/01 eller 23/01

Odense

BUSINESS LÆRINGSGRUPPE
24/04 eller 23/04

Kolding
21/04 eller 22/04

Esbjerg
22/04 eller 23/04

Odense

BUSINESS LÆRINGSGRUPPE

24/9 eller 26/9
Kolding

24/9 eller 25/9
Esbjerg

25/9 eller 26/9
Odense

To timers sparring med to-tre andre iværksættere i en business læringsgruppe, faciliteret af en professionel forretningsudvikler. 

DINE KUNDER 1

1/10, 9:00 - 16:00
Kolding

2/10, 9:00 - 16:00
Esbjerg

3/10, 9:00 - 16:00
Odense

Find dine ideelle kunder - dem din virksomhed skal leve af.
Forstå deres handlemønstre, hvad de tror på og hvilke problemer du faktisk løser for dem.

Underviser: Mette Hauge Kaae - www.nichefabrikken.dk

DINE KUNDER 2

29/10, 9:00 - 16:00
Kolding

30/10, 9:00 - 16:00
Esbjerg

31/10, 9:00 - 16:00
Odense

Giv dine kunder det der gør at du rammer dem med din markedsføring. Skab den gode sammenhæng 
mellem markedsføring og salg. Gå hjem med en konkret plan for at få fl ere af de rette kunder.

Underviser: Mette Hauge Kaae - www.nichefabrikken.dk

09/01, 9:00 - 16:00
Odense

(SELV)LEDELSE 

07/01, 9:00 - 16:00
Kolding

08/01, 9:00 - 16:00
Esbjerg

Du er leder for din virksomhed - vær det på den kloge måde. Prioriter din arbejdstid, og undgå fælderne.
Kend din lederrolle, og hvad den kan bruges til.

Underviser: Margrete Bak - www.karlbak.dk

05/12, 9:00 - 16:00
Odense

PRISSÆTNING

03/12, 9:00 - 16:00
Kolding

04/12, 9:00 - 16:00
Esbjerg

Sæt de rigtige priser på dine produkter/ydelser. Træn forhandling og det gode købmandskab. Skab en økonomisk bæredygtig virksomhed.

Underviser: Margrete Bak - www.karlbak.dk

VIRKSOMHEDENS ØKOSYSTEM 

18/02, 9:00 - 16:00
Kolding

19/02, 9:00 - 16:00
Esbjerg

20/02, 9:00 - 16:00
Odense

Overblik over din virksomhed og den måde din forretningsmodel hænger sammen med resten af verden - marked, leverandører, 
samarbejdspartner osv. Identifi cer nye måder at skabe, levere og sælge dit produkt eller din ydelse.

Underviser: Julie Kjær Madsen - www.loopcompany.dk

DU FÅR...
Otte skræddersyede undervisningsdage med super-kompetente undervisere

- og med masser af tid til hands-on arbejde med din virksomhed.

Et stort netværk blandt andre iværksættere og virksomhedsejere på samme stadie.

Del i en Business Læringsgruppe faciliteret af en professionel forretningsudvikler.

Siden 2016 har godt 300 virksomheder rykket sig gennem Strømstyrke. Hvis du deltager, er målet, at du skal kunne sige det
samme som de gør: ”Uden Strømstyrke, havde min virksomhed ikke været der, hvor den er i dag”.

ARBEJDSLEJR (alle hold)

9/9, 8:30 - 10/9, 15:30
Hotel Trinity, Fredericia

9/9, 8:30 - 10/9, 15:30
Hotel Trinity, Fredericia

9/9, 8:30 - 10/9, 15:30
Hotel Trinity, Fredericia

To dage - med overnatning - hvor du kommer i dybden med din virksomheds fundament og tyngdepunkt. Dit tyngdepunkt 
er kombinationen af det du kan, vil og tror på - og det er det, der skal binde dig, din virksomhed og dine kunder sammen.

Underviser (bl.a.): Søren Schnedler - www.centerofgravity.dk

NÆSTE SKRIDT (alle hold)

24/03
O� entliggøres senere

24/03
O� entliggøres senere

24/03
O� entliggøres senere

Få sparring fra et forretningspanel på lige præcis din virksomheds udfordring - og hvad det næste bedste skridt er.



VALGFAG

KONTAKT

ANSØG HER

Foruden de faste moduler og business læringsgrupperne, tilbyder vi undervejs en 
række valgfag (i emner som salg, sociale medier, produkter osv.). Nogle tilrettelægges 
på forhånd, andre på baggrund af de behov Strømstyrke-deltagerne har - så har du 
noget du brændende ønsker dig, så sig til!

Er du det mindste i tvivl om, hvad Strømstyrke kan gøre for din virksomhed - så kontakt os:

Online ansøgning på: www.medstroem.dk/stroemstyrke

Deltagere optages på holdene på baggrund af ansøgningen og en screeningssamtale. Der er løbende 
optag - så jo før jo bedre. Virksomhedens CVR-nummer må ikke være ældre end 1. januar 2012.

Pris for hele forløbet: kr. 3.250,- ex moms (valgfag betales separat)
(kan kun holdes så lavt fordi EU og Syddansk Vækstforum støtter iværksætteri - til gengæld skal du registrere de timer du bruger undervejs.)

Odense
STJERNESKIBET, ODENSE
Vagn Remme

vlar@odense.dk
Tlf. 23 34 97 92

Esbjerg
BUSINESS ESBJERG
Gert Laustsen

gla@businessesbjerg.com
Tlf. 36 97 35 12

Kolding
BUSINESS KOLDING
Tina Nikolajsen

tn@businesskolding.dk
Tlf. 21 59 02 21

Svendborg
MEDSTRØM - projektet bag Strømstyrke
Kasper Tveden Jensen

Kasper.tveden.jensen@svendborg.dk
Tlf. 24 63 96 14


