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Det skal være trygt at være iværksætter. Derfor har otte 
erhvervskontorer forenet kræfterne i en fælles indsats for 
at hjælpe nye virksomheder godt på vej.  

I denne folder får du et overblik over tilbud, som du kan be-
nytte dig af, hvis du overvejer at springe ud som selvstændig. 
Flere af tilbuddene er gratis. Det eneste du skal investere, er 
nogle få timer af din tid. Og de er med garanti givet godt ud.

Sandsynligheden for succes med din virksomhed er langt større 
med god planlægning af opstarten. Vi anbefaler, at du starter 
med et af de mange informationsmøder for iværksættere og 
et iværksætterkursus. 

Du er altid velkommen til at kontakte dit lokale erhvervskontor 
for sparring og vejledning. Læs mere i brochuren!

Sådan kommer
   du igang
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Hvorfor tage springet
      alene når nogen vil 
forære dig en faldskærm?



 

 

 

Selv om jeg har mange års erfaring med 
at producere kommunikation og tekster, 
så var det nyt for mig at skulle sælge 
mig selv og mine ydelser. Jeg brugte den 
gratis rådgivning i House of Innovation til 
at få nogle andre perspektiver på mine 
ideer og professionel vejledning i det at 
drive en virksomhed. 
Jeg har fået en mentor, som jeg bruger 
til at få sparring på forskellige tiltag – 
især i forhold til direkte salg, som er 
et nyt område for mig. Indtil videre er 
det gået over alt forventning med at 
få kunder, og det tror jeg, at House of 
Innovation har en del af æren for. 

Lene Jæger Klausen 
GELB Kommunikation, Kolding 

Inden informationsmødet hos Hedensted 
Erhverv tænkte jeg, at det kunne være 
en mulighed at blive selvstændig, men 
jeg var usikker på rigtig mange ting. Vi 
var 28 deltagere, alle med hver deres 
lille drøm. 
Til mødet fik jeg viden om de områder, 
jeg skulle være opmærksom på ved start 
af virksomhed. Jeg fik klarhed og svar 
på mine spørgsmål.
Efterfølgende deltog jeg på iværksæt-
terkurset “Uddannelseshjulet” i Vejle, 
hvor vi fik mange ”guldkorn” med hjem. 
Jeg fik udarbejdet min forretningsplan 
og Dit Lille Malerfirma så dagens lys. 
I dag har jeg to svende og en læring 
ansat.
Jeg er rigtig stolt og glad for, at jeg tog 
springet og blev selvstændig.

Sanne Friis
Dit lille Malerfirma, Hedensted

Jeg deltog i intromødet for kommende 
iværksættere, og blev på blot få timer 
en del klogere på hvad det gik ud på; og 
ikke mindst en viden om hvor jeg kunne 
finde hjælp.
Efterfølgende besøgte jeg Billund Er- 
hvervsfremme til en personlig samtale 
med gennemgang af virksomhedsplan og 
sparring. På det møde fik jeg både blod 
på tanden og et spark bagi om, at det 
var NU jeg skulle tage springet. 
Det var fantastisk at opleve, at der var 
andre, der troede på min idé og som ikke 
var bange for at udfordre den.
Jeg kan kun opfordre til, at man tager di-
alogen med erhvervskontoret, investerer 
tid i det lokale netværk og selv er aktiv.

Katri Søgaard
Søgaards Bedemandsforretning, 
Grindsted
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Hvad har andre fået ud 
af tilbuddet?



Billund: Billund ErhvervsFremme tilbyder gratis en-til-en 
sparring med vores erfarne erhvervskonsulenter. Det er des-
uden muligt, at blive henvist til ekspertrådgivning, ligesom 
medlemskabet af Billund ErhvervsFremme er gratis, det første 
år der drives virksomhed. billunderhvervsfremme.dk

Fredericia: Hos Business Fredericia er der mulighed for løbende 
gratis sparring med konsulenterne, såvel som der er rig 
mulighed for at deltage i kurser, arrangementer, netværk, 
vækstforløb m.v. Har du behov for henvisning til en profes-
sionel rådgiver inden for økonomi, jura, markedsføring, kom-
munikation så kontakt os. businessfredericia.dk

Hedensted: Hedensted Erhverv tilbyder gratis sparring og vej- 
ledning inden for alt omkring start af virksomhed. Vi hjælper 
dig med at tænke hele vejen rundt om din virksomhed, så 
du kommer godt fra start. Vi er første indgang til Væksthus 
Midtjylland og STARTmidt. hedenstederhverv.dk

Hedensted: En ide skal gerne blive til et produkt – og til en 
virksomhed. I arbejdet fra ide til produktion af produktet er 
Dansk Produktions Univers en partner, du kan bruge på mange 
forskellige måder. Alle iværksættere er forskellige – og det 
er ideerne også. Skræddersyet, individuelt og tilpasset er 
tre synonymer for den måde som Dansk Produktions Univers 
samarbejder med fx. produktionsiværksættere.

Horsens: BusinessHorsens står klar med gratis vejledning, 
sparring og netværk, hvis du netop har startet din egen 
virksomhed, eller overvejer at gøre det. 
businesshorsens.dk

Kolding: Gratis Rådgivning i House of Innovation hver tors-
dag fra 16.00-18.00. Professionelle rådgivere svarer på fag-
specifikke spørgsmål og giver dig sparring på din idé - ganske 
gratis. houseofinnovation.dk

Middelfart: Professionel sparring – uanset om du overvejer at 
starte egen virksomhed eller er i gang. Prøv vores iværksæt-
terhold, hvor vi giver dig redskaber til opstart og har stort 
fokus på salg. Her deltager professionelle rådgivere inden for 
økonomi, jura og salg. middelfart-erhverv.dk 

Vejen: UdviklingVejen tilbyder gratis sparring i forhold til fx 
forretningsplan, salg og markedsføring, netværk, budgetter 
og finansiering. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes 
forretningsidé og aktuelle situation. 
udviklingvejen.dk

Vejle: Vejle Erhverv tilbyder gratis sparring, hvis du overvejer 
at starte virksomhed eller allerede er i gang. Find en samlet 
oversigt over arrangementer og værktøjer for iværksættere 
på vejle.dk/erhverv 
Læs også om muligheden for at få tilknyttet en mentor. 

Gratis vejledning
             Der er hjælp at få
Hos dit lokale erhvervskontor får du professionel sparring på din forretningsidé, adgang til netværk og relevante arrange-
menter. I hver kommune arrangeres herudover aktiviteter, som du er velkommen til at deltage i, uanset hvor du bor.
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04.01  Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, Horsens
06.01  UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, Rødding
13.01 Slagteriet Udviklingspark Vejle, Havneparken 2, Vejle 
18.01 Billund Centret, Hans Jensensvej 6, Billund
28.01 House of Innovation, Jernbanegade 27, Kolding
08.02 Gudenåcentret, Kirkevej 10, Tørring 
02.03 Videnpark Trekantområdet, Vesterballevej 5, Fredericia
09.03 Den Jyske Sparekasse, Nytorv 10, Give
16.03 UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, Rødding
07.04 House of Innovation, Jernbanegade 27, Kolding
11.04  Magion, Tinghusgade 15, Grindsted
13.04 Slagteriet Udviklingspark Vejle, Havneparken 2, Vejle
20.04 Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, Horsens
23.05 Middelfart Erhvervscenter, Mandal Alle 19, Middelfart
25.05 Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, Horsens

01.06 Juelsminde Rådhus, Byrådssalen, Tofteskovvej 4, Juelsminde
16.06 House of Innovation, Jernbanegade 27, Kolding
08.08 UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, Rødding
10.08 Slagteriet Udviklingspark Vejle, Havneparken 2, Vejle 
29.08 Lidegaard Revision & Rådgivning, Brædstrup
08.09 Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, Kolding
21.09 Roberthus, Tybovej 2, Egtved
05.10 UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, Rødding
12.10 Billund Centeret, Hans Jensensvej 6, Billund 
26.10 Dansk Produktions Univers, Vejlevej 21, Hedensted
07.11 Middelfart Erhvervscenter, Mandal Alle 19, Middelfart
09.11 Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaardsvej 4A, Horsens

23.11 Slagteriet Udviklingspark Vejle, Havneparken 2, Vejle 
01.12 Pakhuset, Sdr. Havnegade 7, Kolding
12.12 Videnspark Trekantområdet, Vesterballevej 5, Fredericia

Skal - skal ikke?
informationsmøder

Vores gratis informationsmøder giver dig et godt udgangs-
punkt for at komme videre. På mødet får du værdifuld  

information og værktøjer, der betyder at du er bedre rustet 
til, at komme i gang og undgå fejltagelser. Du får også en 
introduktion til de muligheder for rådgivning og hjælp, der 
findes for iværksættere. Informationsmøderne er for alle. De 
arrangeres af det lokale erhvervskontor i samarbejde med a-
kassen DANA og Kursuscentret under Campus Vejle. Tilmeld 
dig til det informationsmøde, der passer dig bedst. 
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Kun et par timer, men de
      kan blive vigtige i dit liv
som selvstændig

Kalender 2016 
Tidspunkt:  Kl.19.00-21.30

Tilmelding:  Til erhvervskontoret i den pågældende kommune. Se brochurens bagside.



* Du vil som lejer her, have adgang til lån af   mødelokaler i hele Danmark samt   Nordtyskland.

Fredericia: I Videnpark Trekantområdet får du professionel 
sparring. Her er fællesfaciliteter såsom mødelokale, kantine 
og lokaler fra 10-70 m2. videnpark.dk

Hedensted: Hedensted Erhverv samarbejder med flere pri-
vatejede kontorfællesskaber, herunder Dansk Produktions 
Univers. Lejerne tilbydes gode rammer, netværk og hjælp til 
at realisere deres vækstplaner. Kontakt os for at få overblik 
over mulighederne. hedenstederhverv.dk

Horsens: Vitus Bering Innovation Park, FÆNGSLET 2. Øst 
og Tinghuset er blot nogle af de forskellige udviklings- og 
iværksættermiljøer i Horsens, hvor iværksættere, etablerede 
virksomheder og studerende kan etablere virksomheder og 
skabe udvikling og vækst. businesshorsens.dk

Kolding: House of Design er Koldings professionelle væksthus 
indenfor design. Vi tilbyder kontorpladser, atelier, møde- og 
innovationsmiljø i Koldings kulturelle centrum - Nicolai-
komplekset. houseofdesign.biz

Kolding: House of Innovation* - det naturlige sted at starte. 
Et udviklende og innovativt miljø med energi og synergi via 
netværk og samspil og med high class reception, mødefacili-
teter, kantine og kontorer. houseofinnovation.dk

Middelfart: Middelfart Business House er et højteknologisk 
kontorhus, hvor både iværksætteren og den etablerede 
virksomhed har mulighed for at arbejde og udvikle sig under 
optimale betingelser. mibu.dk

Vejen: I UdviklingVejens Udviklingspark* leverer vi profes-
sionelle rammer til din virksomhed. Vi har bemandet recep-
tion, gratis brug af mødelokaler, fri parkering og branding af 
din virksomhed, så din virksomhed fremstår professionelt. 
Du får ro til at udvikle din virksomhed – vi ordner alt det 
udenom. Du kan også få sparring på forretningsudvikling fra 
husets erhvervskonsulenter. udviklingvejen.dk

Vejle: Slagteriet Udviklingspark Vejle* er et dynamisk fæl-
lesskab for vækstorienterede microvirksomheder, hvor der 
bl.a. er nem adgang til sparring og netværk. Slagteriet har 
en filial Roberthus Udviklingspark Egtved. slagterietvejle.dk

Vejle: Spinderihallerne, Kedelbygningen og Fabrikanterne 
danner rammerne for kreative og kulturelle iværksættere i 
Vejle. Der tilbydes et stærkt udviklings- og innovationsmiljø. 
spinderihallerne.dk  fabrikanterne.com

Vejle: Green Tech Start Up tilbyder et attraktivt miljø for 
virksomheder, der arbejder med grønne energiløsninger. Der 
er adgang til bl.a. sparring, test og demonstrationsfaciliteter. 
greentechcenter.dk

Lokaler og faciliteter
       Netværk i trygge rammer
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I en udviklingspark kan man have fokus på det man er god til, resten “løser” udviklingsparken som tilbyder forskellige ser-
vices. Der er rig mulighed for sparring med andre iværksættere og for råd og støtte til virksomheden. I en udviklingspark 
findes de bedste vilkår for iværksættere.
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Iværksætterkurset er et uddannel-
sestilbud til dig, der har planer om at 
blive selvstændig. På kurset lærer du 
at drive din egen virksomhed. 

Kurset giver dig konkrete værktøjer 
til udarbejdelse af din forretningsplan 
samt driften af din virksomhed. 

Undervisningen tager udgangspunkt 
i din egen forretningsplan. 
Når du tilmelder dig, gennemgås din 
situation og et forløb sammensættes 
baseret på dine ønsker og behov. 
Erfarne undervisere og eksterne råd-
givere leder dig igennem forløbet.

Kursusstart
Der er kursusstart 4 gange årligt.

Undervisningen foregår:
Tirsdage fra kl. 17.00 til ca. 20.40
Kursuscentret Campus Vejle, Boule-
varden 48, Vejle. 

Iværksætterkurset
   uddannelseshjulet

Se yderligere informationer omkring start, tilmelding og priser på: 

campusvejle.dk/kursuscentret/ivaerksaetter/

I øvrigt kan nævnes, at rådgiveraften er gratis.

7

Afdækning af idé
Brug af opfinderplan
Tjek af udfordringer
Brug af patenter i praksis

Undervisning af opfindere

Budgetter
Kontoplan og årsregnskab
Dagligt bogholderi
Moms, -regler og -kontering

Økonomi og regnskab

Generel markedsføring og kommunikation
            Analyseteknik og valg af handlings-   

                   værktøjer. Personligt salg, salgs-  
                       og præsentationsteknik 
                            Brug af E-handel og  

                    administration i salg

Salg og markedsføring

Styresystemer
Internet

Præsentation
Tekstbehandling

Regneark
Database

Fleksibel undervisning i dagtimerne

Eksterne rådgivere

Forsikring Skat

Advokat

     Økonomi 
og regn-
skab

Salg og
   markeds-
          føring

Opfindere
IT, salg og 
sprog 

Forret-
ningsplan  

og 
Garuda



Vejle Erhverv
Havneparken 2
7100 Vejle
Telefon 7681 1890
vejle.dk/erhverv

Middelfart Erhvervscenter
Mandal Alle 19
5500  Middelfart
Telefon 8832 5990
middelfart-erhverv.dk

Hedensted Erhverv 
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted 
Telefon 2490 1852 
hedenstederhverv.dk

Business Kolding / House of Innovation
Jernbanegade 27
6000 Kolding
Telefon 5183 2404
houseofinnovation.dk

BusinessHorsens
Chr. M. Østergaards Vej 4a
DK-8700 Horsens
Telefon 7561 1888
businesshorsens.dk

Business Fredericia
Sønder Voldgade 10, 1. sal
7000 Fredericia
Telefon 7622 1100
businessfredericia.dk

DANA er skræddersyet til dig som 
selvstændig. Vi står på spring med 
service, der rækker langt udover selve 
a-kasse-ydelsen. Vi brænder for Dan-
marks selvstændige. Målet er at være 
dit sikkerhedsnet, så du kan bruge al 
din energi på din virksomhed. Vi er spe-
cialister i de udfordringer, du møder i 
din dagligdag, fx: 
• Hvordan du sikrer dig og din familie  
 bedst muligt 
• Hvordan a-kassereglerne fungerer  
 for dig
• Hvordan du udarbejder en for 
 retningsplan
• Hvordan du bliver medlem af  
 en sparringsgruppe og får et  
 værdifuldt netværk
• Hvordan du sparer op til pension

Telefon 7021 7535 
dana.dk

Lokale erhvervskontorer
   står i samarbejde med DANA  
   og Campus Vejle klar til at 
               hjælpe dig i gang...

UdviklingVejen
Sdr. Tingvej 10
6630 Rødding
Telefon 7384 8500
udviklingvejen.dk

Kursuscentret, Campus Vejle
Boulevarden 19D
7100 Vejle
Telefon 7216 2830
campusvejle.dk

Kursuscentret

Billund ErhvervsFremme
Hans Jensensvej  6
7190 Billund
Telefon 7972 7202
billunderhvervsfremme.dk


