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Nyttige oplysninger
Det er gratis at deltage og du er velkommen til at deltage i alle de arrangementer, du  
har tid og lyst til. Til nogle workshops skal man have CVR nummer for at kunne deltage. 

Tilmelding og afbud 
Du tilmelder dig på odense.dk/startup, under det enkelte arrangement. Husk at 
gemme din tilmeldings mail. Her ligger nemlig det link du skal bruge, hvis du bliver 
forhindret og skal afmelde dig igen. Skulle det glippe, kan du sende en mail til 
labur@odense.dk eller sms til 51 48 23 17.
 
Bemærk: Du kan kun være et sted af gangen, så meld dig ikke på flere workshop  
der foregår samtidig. Booker du dubletter, forbeholder vi os retten til at slette dig  
fra det ene af arrangementerne.
 
Forplejning
Der er gratis kaffe, te, kildevand og frugt til alle arrangementer. 
På aftenarrangementerne er vi vært for en sandwich.
 
Streetfood 
Vi indretter cafe i stueetagen, hvor du tirsdag, onsdag og torsdag kan købe  
streetfood i tidsrummet kl. 12.00 til 13.00.

Lokationer
Mandag: Odense Rådhus, rådhushallen, Flakhaven 2, 5000 Odense C
Tirsdag til fredag: Stjerneskibet, Havnegade 29, 5000 Odense C

HOVEDSPONSORER:

SPONSORER:  

SAMARBEJDSPARTNERE:

KEYNOTE SPEAKER:

Jim Lyngvild
Mandag den 13. november

KEYNOTE WORKSHOP:
Stupid Studio / Daniel Gjøde
Tirsdag den 14. november
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Kick Off – Kend dine medspillere
Festivalen åbnes med stor event i rådhushallen
på Odense Rådhus. Vi har inviteret mere end
20 organisationer, hvor du kan få sparring og
vejledning af fagspecialister.

Zoner
Vi kortlægger vejen gennem erhvervsfremme-
systemet. Du kan møde blandt andet Opfind.
nu, Vækstfonden, AL Bank, Innovations- 
fonden, Søby Revisorer, Fynsk Erhverv og 
mange flere.

Program
Kl. 12.30-13.00 Zoneområderne åbner
Kl. 13.00-13.05 Officiel velkomst
Kl. 13.05-13.35 Politisk iværksætterdebat
Kl. 13.35-14.05 Zonebesøg  
Kl. 14.05-14.35 IværksætterOdense-prisen
Kl. 14.35-15.05 Zonebesøg
Kl. 15.05-15.35 Keynote Speaker Jim Lyngvild
Kl. 15.35-15.55 Zonebesøg
Kl. 15.55-16.00 Farvel og tak for i dag

Politisk debat
Hvordan får vi gjort Odense til en bedre
Iværksætterby. Kom og deltag i diskussionen 
med politikerne.  

IværksætterOdense Prisen
Tre odenseanske iværksættere kåres og får
overrakt præmier på 25.000 kr., 10.000 kr.
og 5.000 kr.

Keynote Speaker 
Den farverige personlighed Jim Lyngvild
kommer og fortæller om sin rejse som
iværksætter.

Kl. 12.30 – 16.00
Rådhushallen

Mandag
13. NOVEMBER

Tirsdag
14. NOVEMBER

Onsdag
15. NOVEMBER

Torsdag
16. NOVEMBER

Fredag
17. NOVEMBER

Share the vision
Vi afrunder ugen med en event, hvor I selv
spiller med. Der skal netværkes, hygges og
inspireres. 

Inspirations oplæg
Vi har inviteret tre lokale iværksættere
til at dele deres iværksætterhistorie.
Det er Papas Papbar, Jubel Design Studio 
og Slagteriet Natklub & Eventhus.

Velværezonen
Krop & Sjæl-netværket spiller op til velvære
med små gratis smagsprøver på zoneterapi,
massage, yoga og meget mere.

Iværksætterzonen
Er du kunstner, fotograf, keramiker, grafiker,
kafferister eller noget helt femte, kan du
udstille dine produkter og få feedback fra
ligesindede. Ring og få en aftale.

Fuldt hus på hyggen
Julian Leker kommer som DJ og vi sørger for,
at du ikke går ned på mangel af kulhydrater.

Kl. 10.00 - 14.00
Konferencen 
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Træk væksten i hus
Opstart på et vækstforløb for dig, som er 
veletableret og nu er klar til næste træk. Der 
arbejdes ambitiøst med forretningsmodeller i 
samarbejde med professionelle eksperter. 

AL Bank & Odense Startup

Kl. 9.00 – 12.00
Konferencen 

Network is a gamechanger 
En workshop, hvor du møder flere etablerede  
netværk og får værktøjer til, hvordan du 
træner dig selv til at finde, dyrke og sætte dit 
netværk bedre i spil. 

Kenny R. M. Sørensen, Lederindsigt

Kl. 13.00 – 16.00
Konferencen 

Skriv dig til fuldt hus 
Et skriveværksted, hvor du trænes i at skrive 
fra hjertet. Du får tips og tricks til, hvordan  
du skriver dig til større synlighed og trafik  
på de sociale medier. 

Tofte Reklametekst/Gitte Tofte

Kl. 17.00 – 20.00
Konferencen

Fra app idé til forretning
På denne workshop får du en kabale af viden, 
inspiration og tricks til at gøre din app idé til 
virkelighed. Derudover bliver der mulighed for 
at pitche din idé for to garvede appudviklere.  

TECHTIFY & Hellow app 

Kl. 17.00 – 20.00
Herkules  

Smartphone som visuel trumf
En fotoworkshop med tips og tricks til at tage 
og redigere billeder til Instagram og Facebook. 
Vi arbejder med lys, vinkler, beskæring og 
billedbehandling

Fotograf Kirstine Mengel

Kl. 9.00 – 12.00
Konferencen 

Træk det sociale kort
En konference med paneldebatter om social-
økonomisk virksomhed. Du møder erfarne 
folk, inspirerende cases og vi diskuterer,  
hvordan og hvorfor social ansvarlighed gør en 
forskel og hvad der skaber vækst.

Odense Startup

Kl. 13.00 – 16.00
Konferencen 

Advisory-board eller bestyrelse
Her bliver du klædt på til at trække det rigtige 
kort. Det handler om forventningsafstemning, 
så du får den optimale værdi af samarbejdet 
med de rette mennesker.
 
EGSVANG/Lars Egsvang Rasmussen

Kl. 13.00 – 16.00
Herkules 

Personligt og hjerteligt salg
På denne workshop sætter vi din salgsstrategi 
og overspringshandlinger i spil, så du forbed-
rer dine salgsfærdigheder og øger dit salg.

Axons Consult, Jeanette Strand

Kl. 17.00 – 20.00
Konferencen 
 

Face your opportunities
En konference, hvor du får gode forhandlings-
kort over for din bank. Hvordan budgetter 
bliver vigtige værktøjer, valg af virksomheds-
form og meget mere.
 
AL Bank, Søby Revisorer, Kielberg  
Advokater og The Right People

Kl. 9.00 – 12.00
Konferencen

Algoritmeskolen er SoMe
Handler om, hvordan du optjener pluspoint, 
så dine opslag virker bedre og når længere ud 
på de sociale medier. En viden, som giver dig 
bedre kort på hånden. 

BIGUM&CO/Anders Sevelsted

Kl. 13.00 – 16.00
Konferencen

Få dig et konge brand
Dit brand er afgørende for dig. Her lærer du 
hvad der kræves af et moderne brand og en  
solid viden om, hvordan du skiller dig ud. 
En helt unik workshop med en af de store  
spillere i branchen.

Stupid Studio, Daniel Gjøde

Kl. 17.00 – 20.00
Konferencen 

FÅ GODE  KOR T PÅ  H Å NDE N  

Se uddybende program 
og tilmeld dig på

www.odensestartup.dk

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
Alle arrangementer foregår på dansk.

Symbolforklaring:
: Du behøver ikke have CVR nr.

: Du skal have CVR nr.

: Du har haft CVR nr. i nogle år.


