“Det vigtigste er troen
på at det lykkes
blandet med en god
portion mod og
stædighed.”
Bent Jensen,
Lars Larsen
Jysk A/S

Bent Jensen
Linak A/S

“Viden krydret med
visioner, vilje og vovemod – tilsat familiens
opbakning samt god
forberedelse. Det er
kilden til succes.”

“	- Stol på dit projekt.
- Få familiens accept.
- Forbered dig.
Du skal turde inves tere
al din tid og penge.
Ellers er projektet ikke
godt nok.”

Thomas Bjerrum

www.iv-hojskole.dk

Lars Larsen

” Hvis troen på projektet er stærk nok,
kan imperier bygges
og krige vindes.
If you can dream it,
you can do it.”

		

René Piper Laursen
Thomas Bjerrum
Dansani A/S

René Piper Laursen
Bianco Footwear A/S

Nye direktører kan starte her
Iværksætterhøjskolen

For dig der vil mere!

Målrettet uddannelse og træning
for nye virksomhedsejere

Iværksætterhøjskolen
Du har idéen, ambitionerne og
lysten til at blive selvstændig...
Men er du klar?
På Iværksætterhøjskolen får du værktøjer
og sparring, som sætter dig i stand til at
træffe afgørelsen – og få succes!
Uanset om du overtager en eksisterende
virksomhed eller starter en helt ny.
Gennem et kursusforløb træner du en
lang række af de færdigheder, der gør
forskellen mellem succes og fiasko.

Hvad får du ud af det?
Du vil få professionel feedback på din ide
– og på din evne til at fremlægge den
overbevisende.
Uddannelsen og træningen på Iværksætterhøjskolen foregår over tre weekender.
Her møder du undervisere med faglige og
praktiske spidskompetencer. Du vil også
møde kendte erhvervsledere, som ved
hvad der kræves for at få succes. De har
selv bevist det. Og de kan også fortælle
dig, hvordan du undgår alle faldgruberne.

Kort fortalt får du:
• En gennemarbejdet ide og en professionel forretningsplan, der både
bliver et effektivt styringsredskab
for dig selv – og som lukker døre op
– fx i banken

• Genveje til at få overblik over
økonomien – metoder til rigtig
prisfastsættelse – indblik i hvor
det kan betale sig at spare
– og hvor det ikke kan

• Indsigt i markedet, hvad der virker
og hvad der ikke virker i markedsføring – så du sparer penge på
markedsføringsbudgettet

• Tilbud om test af egne lederevner
og personlig coaching af professionelle, erfarne erhvervsledere
• Et stærkt netværk af ligestillede

• Konkret træning i personligt salg og
præsentationsteknik

Når du kommer, har du en forretningsidé.
Når du går, har du et stærkt projekt – klar til succes!

Kursusindhold
Kort om indholdet af kurset – se mere på www.iv-hojskole.dk
Weekend I
Den 3.-4.
oktober 2009

• Forretningside og –plan

• Sådan sælger du dit produkt

• Din virksomheds vision og
mission

• Kommunikationspsykologi
– intern og ekstern
		 kommunikation

• Markedet – hvad skal der
til for at skabe omsætning
og overskud i din virksomhed?

• Markedsføring
• Personligt salg 1

• Innovation og produktudvikling

• Planlægning af markedstest 1

• Familien og baglandet

Weekend II
Den 31. oktober
-1. november
2009

Weekend III
Den 28.-29.
november 2009

•

Resultatet af markedstest 1?

•

Organisation og ledelse

•

Økonomi - prisfastsættelse
og økonomistyring

•

Vigtige juridiske forhold for
nye virksomheder

•

Risikovurderinger

•

Den dynamiske
forretningsplan

•

Finansiering
•

Planlægning af markedstest 2

•

Sådan sælger du bedst din
forretningside til din bank/
en kapitalformidler

• Resultatet af markedstest 2?
• Personligt salg 2
– nøglen til overskud

•

Sådan gjorde jeg!
– dialog med en iværksætter
		 med succes

• Deltagervalgt emne og
foredragsholder

• Præsentationsteknik

• Krydsild – fremlæggelse af
forretningsidéer og -planer
for et hold erhvervsfolk

• Personlig gennemslagskraft

• Personlig coaching

• Træning i præsentation af
forretningsplan

• Din vej til månen

Det første halve år efter kursusforløbet tilbydes
gratis coaching af de lokale erhvervscentres
specialister og/eller personlige mentorer.

Springet til selvstændig kræver en god opbakning fra hjemmefronten. Kurset lægger
op til, at ægtefællen også kan deltage.

Kurserne
gennemføres
på Brandbjerg
Højskole
Brandbjerg
Højskole drives af
erhvervsfolk og
ligger 10 km fra
Vejle i naturskønne
omgivelser.

Læs mere og tilmeld dig på
www.iv-hojskole.dk

Praktisk info

Kurser 2009
Kursusforløbet er over tre
weekender fra lørdag kl. 10.00
til søndag kl. 16.00
i uge 40, 44 og 48.
Pris inkl. ophold, fortæring og
kursusmaterialer:
5800,- kr. pr. deltager
2900,- kr. pr. ægtefælle/samlever

Bag Iværksætterhøjskolen står:

Iværksætterhøjskolen støttes økonomisk af:

Info og tilmelding på:
www.iv-hojskole.dk
Tilmeldingsfrist:
21. september 2009
Inddrag familien i dine planer:
Tag gerne din ægtefælle/
samlever med – til halv pris!

