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Bemærk
Nogle arrangementer er gratis, andre har en mindre egenbetaling.
Nogle arrangementer har et meget begrænset antal pladser.
Der vil være mulighed for at købe frokost på Stjerneskibet kl. 12-13
mandag, tirsdag og onsdag.

Tilmelding og afbud
Alle arrangementer kræver tilmelding og du kan finde links til tilmelding-
erne her:  https://ivservice.nemtilmeld.dk/
Du modtager en Tilmeldingsbekræftelse ved tilmelding.
Bliver du forhindret, så husk at afmelde dig.
Der tages forbehold for fejl og ændringer i programmet.



I V Æ R K S Æ T T E R F E S T I V A L  2 0 1 9
MANDAG
18. NOV. KL. 9.00-11.30 

Kick-0ff & Morgenspeak 
Vi skyder festivalen i gang med en lækker 
brunch og en Sneak Peek på ugen.
Morgenspeak
Det giver energi at søge inspiration hos andre 
som har succes. Derfor kan du i denne uge 
starte dagen med at høre hele tre gode iværk-
sætterhistorier. 

Et grin er ikke nok til at sælge billetter 
Denne morgen skal vi med på kulturiværk-
sætteren og skuespilleren Lars Arvads rejse 
gennem de seneste 10 år, hvor han har skabt 
først Odense Vinterrevy og senere Odense 
Sommerrevy. 

Netværk øger chancen for succes
Vi har allieret os med Kenny Sørensen, net-
værksdirektør i Netværk Danmark, som vil 
lære dig hvordan du bliver bedre til at dyrke 
netværk.
Pris. Gratis

”Iværksættere elsker mandag 
morgen”

Martin Thorborg

18. NOV. KL. 13.00 - 16.00 

Tag temperaturen på dit marked 
Med en god markedsanalyse øger du sandsyn-
ligheden for, at dit produkt bliver en succes.
På denne workshop følger vi et produkt fra test 
af idé, valg af salgskanal, pris med mere til valg 
og beskrivelse af målgruppe.
Underviser: René Frederiksen, A&B Analyse.
Pris: Gratis

18. NOV. KL. 13.00 - 16.00 

Kom smart fra start!
En workshop, hvor vi flytter dine tanker ned 
på papir. Vi kigger på alt fra kundesegment til 
økonomi ved hjælp af visuelle værktøjer.
Workshoppen er for dig som enten drømmer 
om at blive iværksætter, eller dig som så småt 
er i gang. 
Underviser: Christian Fuglsang, Vigilant. 
Pris: 75 kr.

18. NOV. KL. 16.30 - 18.30 

Eksperthjælp
Her møder du et team af rådgivere, som giver 
dig svar på alle de spørgsmål, du har inden 
for økonomi, jura, finansiering og forsikringer 
omkring opstart af virksomhed. 
Arrangementet bliver en blanding af oplæg og 
dialog. Vi slutter af med sandwich og netværk. 
Oplægsholdere: Kielberg Advokater, Søby 
Revisorer, GF Forsikring & Middelfart Spare-
kasse .
Pris: Gratis

TIRSDAG
19. NOV. KL. 7.45 - 8.30  

Morgenmad & Morgenspeak
Nye digitale trends
Vi er digitale som aldrig før, og nethandlen er i 
vild vækst. Hvilke digitale trends og tendenser 
er på vej, og hvad skal vi holde øje med for at 
komme et skridt foran konkurrenterne?
Dagens Morgenspeak gives af Casper Bo Jør-
gensen fra e-handelshuset Hesehus.
Pris: Gratis

19. NOV. KL. 9.00 - 12.00 

Den digitale kunderejse
Har du for lidt salg og trafik på dit website 
eller i din shop?
Så skal du melde dig til denne workshop, hvor 
vi sætter fokus på kundens digitale rejse. Du 
får indsigt i, hvordan dine kunder oplever 
rejsen, værktøjer til mere trafik og dermed 
mulighed for mere salg.
Underviser: Heidi Svare Pedersen, Lifestyle & 
Design Center.
Pris: 75 kr.

19. NOV. KL. 13.00 - 16.00 

Succes online
En workshop for dig som vil gøre din forret-
ning større og mere profitabel - gennem online 
markedsføring. 
Hvordan du får flere og bedre kunder, laver 
annoncer der virker, og hvordan du planlæg-
ger og opsætter remarketing. 
Underviser: Malte Lange, Maltes Marketing 
Pris: 75 kr.

19. NOV. KL. 17.00- 20.00  

Social Selling B2B via LinkedIn
Et stærkt netværk på LinkedIn kan bruges til 
både at skabe kontakt og finde nye kontakter.
På denne workshop får du styr på din firma- 
profil, lærer hvordan du bedst tiltrækker ny 
businesspartnere og får ideer til at strukturere 
og minimere tiden på mediet.   
Underviser: Henning Karlsen, LinkedSocial.
Pris: 75 kr.

19. NOV. KL. 17.00- 20.00  

Teamsammensætning
Et stærkt team starter i rekrutteringen. Her 
gælder det om at finde de rette kompetencer 
og personligheder og matche dem med det 
øvrige team. 
På denne workshop arbejder vi med metoder, 
hvor vi analyserer kompetencer, ser på team-
profiler, rekrutteringskanaler og taler om do´s 
and don’ts.
Underviser: Jakob Lützen, AKA
Pris: Gratis

ONSDAG
20. NOV. KL. 7.45 - 8.30 

Morgenmad & Morgenspeak
Kvalitetsvin fra Fyn
En ungdomsdrøm er blevet til virkelighed for 
ægteparret Jacob og Helle Stokkebye, der nu 
er fynske vinbønder og leverandør til gourmet-
restauranter rundt i Danmark. 
Dagens Morgenspeak gives af co-founder Helle 
Stokkebye, som vil fortælle om rejsen dertil.
Pris: Gratis

20. NOV. KL. 9.00 - 12.00 

Salgstræning del 1
En workshop rettet mod B2B og B2G 
markedet.
Vi arbejder med data, markedssegmentering, 
beslutningstagere og influenter i forhold til 
dine potentielle kunder. 
Vi ser også på, hvordan du bruger dine erfa-
ringer og tilpasser dine indsatser, så du bliver 
klar til næste step – nemlig at sælge. 
Underviser: Nikolai Boe, The Right People A/S
Pris: 75 kr.

20. NOV. KL. 13.00 - 16.00 

Salgstræning del 2
En hands-on workshop for de modige som har 
deltaget i del 1. 
Vi øver, laver rollespil og træner den læring, du 
får om formiddagen.  Hvad kan du sige eller 
spørge om? Hvordan kan du skabe interesse 
og hul igennem? Og hvilke teknikker kan du 
bruge?
Underviser: Nikolai Boe, The Right People A/S
Pris: Gratis.

”Just fucking do it!”
Jesper Buch

20. NOV. KL. 13.00 - 16.00 

Pitch-træning for iværksættere
En god pitch gør det nemmere at trænge 
igennem til kunder, potentielle partnere eller 
investorer. 
I samarbejde med Connect Denmark har vi 
sammensat en eftermiddag, hvor du bliver 
klogere på din evne til at pitche, ved at overvæ-
re modige iværksættere forsøge og få feedback 
fra panelet.  
Pris: Gratis.

20. NOV. KL. 17.00 - 20.00 

Salgs- og forhandlingsteknik
Hvilken strategi kan du bruge, når du gerne 
vil have kunden i hus, opnå den rigtige pris og 
håndtere en kompliceret forhandling uden at 
tabe kunden? 
En workshop, hvor du får forståelse og prakti-
ske værktøjer, som gør dig bedre til at forhandle 
til det bedste resultat.   
Underviser: Nynne Bernstorff Rankløve, Noble 
Consulting
Pris: Gratis.

TORSDAG
21. NOV. KL. 9.00 - 15.00 

Hvad gør vi med resterne?
Hvordan udnytter vi flere restprodukter, ska-
ber nye bæredygtige produkter og socialøko-
nomiske virksomheder?

Odense Renovation har skabt et nyt genbrugs-
materiale, som måske kan give dig grobund for 
en ny idé og virksomhed.
Så hvis du vil have inspiration til, hvordan 
du kan arbejde strategisk med bæredygtig 
udvikling og afsætning af restprodukter - eller 
du har lyst til at bidrage i den kreative proces 
omkring afsætning af det nye materiale fra 
Odense Renovation, skal du melde dig til den-
ne workshop.
Pris: Gratis

STED: Odense Renovation
Snapindvej 21, 5200 Odense V

21. NOV. KL. 16.00 - 18.30 

Eksperthjælp
Du møder vores rådgiverteam inden for 
økonomi, jura, finansiering og forsikringer, 
som vil tage fat i unge virksomheders typiske 
udfordringer.  
Arrangementet bliver en blanding af oplæg og 
dialog. Vi slutter af med sandwich og netværk. 
Oplægsholdere: Kielberg Advokater, Søby 
Revisorer, GF Forsikring & Middelfart Spare-
kasse.
Pris: Gratis

FREDAG
22. NOV. KL. 13.00 - 15.30 
OBS Dørene åbnes kl. 12.30  - kom og netværk.

FARnuVEL Event
Vi afslutter festivalen for i år, og det gør vi med 
et brag af en fest .
Blandt andet skal vi en tur under huden på 
deltagere fra Løvens Hule og høre, hvad de har 
oplevet, og hvad de har fået ud af deltagelsen.
Vi har inviteret danmarksmestrene i rap Elba-
novic og MC Ollie, og det kommer ikke til at gå 
stille af.  
Og så skal vi selvfølgelig have kåret vinderen af 
IværksætterOdense-prisen 2019.
Både før, under og efter er der indlagt plads til 
netværk, og der er selvfølgelig også tænkt på 
lidt til maven og ganen. 
Pris: Gratis

STED: Anarkist | BEER & FOOD LAB
Albanigade 20, 5000 Odense C

”Husk at fejre dine succeser”
Ukendt
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