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Madboder i oplevelsesområdet er åbne fra kl. 8.00 - 16.30

  Foredragszonen

  Workshopzonen

  Rådgivningszonen

  Læringszonen

  Designzonen

  Mentor Lounge

  Chill Out zonen

  Kreativitetszonen

  Netværkszonen
Skab dig et overblik over dagen og hold øje m

ed tidsplanen.



DANISH
ENTREPRENEURSHIP
AWARD 2013

 



VELKOMMEN TIL DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013!
Det er med stor glæde, at jeg kan byde velkommen til Danmarks største lærings-
rum - stedet hvor innovation, viden og kreativitet smelter sammen. Det er en 
fornøjelse at se så mange unge, lærere og undervisere, politikere og erhvervsfolk 
samlet om innovation og entreprenørskab! Vi har brug for at tænke langsigtet 
vækst i Danmark, og vi har brug for innovative unge, der kan og vil gøre en for-
skel. Danish Entrepreneurship Award er Danmarks største iværksætter- og inno-
vationsevent i Uge 47 og et læringsrum, hvor vi kan inspirere innovative børn og 
unge, så de kan gøre en forskel. Til alle, som giver en dag til Danmarks fremtid, 
skylder jeg en stor tak – uden jer kan det ikke lykkes!  
 
Jeg håber, I får en fantastisk dag!
Christian Vintergaard
Adm. direktør, Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise

ÅRETS KONFERENCIER

UNDERHOLDNING PÅ DAGEN

Catrine Engelgreen
Danish Entrepreneurship Award 2013 er meget stolte af at kunne 
præsentere vores konferencier, Catrine Engelgreen. Catrine vil 
med sin inspirerende Grønne Tråd og uformelle og selvironiske 
stil sikre, at awarden bliver en festdag, der giver dig mod til at 
turde! Vær forberedt på en dag, hvor du vil få rørt både hjerne-
cellerne og lattermusklerne, når Catrine samler alle trådene og 
binder en grøn sløjfe omkring Danish Entrepreneurship Award 
2013.

Parkour
Glæd dig til dette års underholdning! 
Oplev performanceteamet  
WeAreTheAlliance med speciale i 
parkour, freerunning og breakdance.

Byg din egen 

rute bagerst i 

programmet



FOREDRAGSZONEN

Hør en masse inspirerende foredragsholdere, som deler ud af deres viden og erfaring.

KL. ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 VÆKSTSPRINGER

11-12

Bæredygtig 
Innovation 
– Mad til i 
morgen

Entrepre-
nørskab i 

børnehøjde

Soulaima 
Gourani 

(eng)

Jonathan 
Løw

De nominerede 
pitcher

12-13 Maja Fran-
kel (eng)

Anna Nyboe 
& Casper 

Blom

Camilla Ley 
Valentin VOLT De nominerede 

pitcher

13-14 Charlotte 
Junge (eng)

Anne Skare Christian 
Olesen 

Nicolai  
Juhler

De nominerede 
pitcher

14-15
Finale Ung-

domsud-
dannelser

Finale Korte- 
og mellem-

lange uddan-
nelser

Finale 
Grundskoler

Fraser Do-
herty (eng) Vækstpanelet 

Alle foredrag stopper 10 minutter før næste oplæg.

Entreprenørskab starter i børnehøjde. Hør hvordan de kommunale 
skole– og erhvervsafdelinger arbejder sammen  i Trekantområdet, og 
bliv inspireret til hvordan entreprenørskabsundervisning kan indgå i 
den nye skolereform.

Camilla Ley Valentin, kåret som Årets Kvindelige Iværksætter 2012, 
fortæller om Queue-IT’s rejse til global virksomhed, der netop har 
vundet prisen OrkanSTORM2013.

Charlotte Junge, ejer af virksomheden JUNGE og anerkendt netværks-
ekspert, fortæller, hvordan du netværker dig til dit mål.

Fraser Doherty, stifter af syltetøjsbrandet SuperJam, deler sine op- og 
nedture i sit syltetøjseventyr.

Nicolai Juhler, Urban Idea breaker hos Creative Enterprise, fortæller 
om entreprenørskab som kulturel værdiskaber.



Jonathan Løw, iværksætter og innovationsrådgiver, giver konkrete 
redskaber til at lykkes med din iværksætterdrøm.

Anne Skare, fremtidsforsker, sætter ord og billeder på fremtidens 
business.

Maja Frankel, direktør for Ashoka Scandinavia, fortæller, hvad der 
definerer sociale entreprenører, og hvilken rolle de spiller for sociale 
forandringer.

Soulaima Gourani, innovatør, fortæller, hvordan du tager magten over 
din karriere.

Anna Nyboe, ung kvindelig iværksætter, fortæller, hvordan hun drop-
pede sit velbetalte job til fordel for iværksætteri. 
Casper Blom, driftig iværksætter på blot 21 år, som har stiftet fem 
firmaer, fortæller sin historie og giver et par gode råd med på vejen.

VOLT, tre unge iværksættere, fortæller om processen fra at løbe tør 
for strøm på Roskilde Festival til at afvikle en ny opladningsservice til 
smartphones på 19 festivaler.

Christian Olesen, serieiværksætter, studerende og medstifter af bl.a. 
Butiksiden.dk, fortæller om op- og navnligt nedturene ved iværksætteri.

Bæredygtig Innovation – Mad til i morgen. Fonden for Entreprenørskab 
– Young Enterprise sætter fokus på madspild i konkurrencen Bæredyg-
tig Innovation – Mad til i morgen.

Vækstpanelet 
Vækstpanelet diskuterer i en paneldebat de kompetencer, 
som skaber vækst i fremtidens Danmark. Derudover finder 
Vækstpanelet vinderen af Årets Vækstspringer 2013 samt en 
særpris til en grøn virksomhed. Vækstpanelet består af en 
række skarpe erhvervsfolk fra dansk erhvervsliv. Mød bl.a. 
overdommer Anders Kanberg fra Ernst & Young og kendt fra 
iværksætterprogrammet ”De 6 Hatte” samt morgenshowet på 
Radio24syv.



WORKSHOPZONEN

Oplev interessante oplægsholdere, som giver dig faglig viden og konkrete redskaber. 

KL. ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3

11-12 Michael Eis 
Crowdfunding

Camilla Bartholdy
Business Model Canvas

Lolle Liv Schierff
Are you so F***ing 

special? 

12-13 Michael Eis 
CrowdInvest

Dorte Lytje
Blog dig til business

Marina Hjørdie 
Din visuelle 

forretningsplan

13-14 Kasper Birkholm Munk 
Sælg din idé

Strup & Strup Kommu-
nikation 

Content Marketing

Majbritt Lund
Tjen flere penge i din 

virksomhed

14-15 Finale Venture Cup
Lise Uhre Pless

Intreprenør i det offent-
lige

Henrik Boe 
Lev af dit design

Alle workshops stopper 10 minutter før næste oplæg.

Kasper Birkholm Munk, teamleder for Opfinderrådgivningen på Tekno-
logisk Institut, spørger, om vi virkelig alle sammen skal være iværksæt-
tere?

Henrik Boe, designer, fortæller om fire metoder til at skaffe sig 
opgaver som nyuddannet designer.

Strup & Strup Kommunikation fortæller om Content Marketing, der 
hører til blandt de nyeste trends inden for marketing.

Camilla Bartholdy, medstifter af konsulentvirksomheden Mapped - 
digital patterns, fortæller om The Business Model Canvas, der kan 
bruges til at beskrive din forretningsmodel.



Marina Hjørdie, inspirator, facilitator, udvikler, forfatter og underviser, 
introducerer Den Visuelle Forretningsplan.

Michael Eis, crowdfunding ekspert, fortæller om at få ’crowden’ til at 
investere i dit firma.

Michael Eis, crowdfunding ekspert, fortæller, hvordan du kan bruge 
crowdfunding til finansiering af din ide eller dit projekt.

Dorte Lytje, professionel blogger, fortæller, hvad blogging kan og hvor-
for det er et genialt socialt medie.

Majbritt Lund, freelancejournalist, fortæller, hvordan din virksomhed 
kan tjene flere penge.

Lise Uhre Pless, udviklings- og sekretariatschef hos Horsens 
Kommune, fortæller om innovation og kreativitet i det offentlige, som er 
vigtige kompetencer hos den fremtidige offentlige medarbejder.

Lolle Liv Schierff, coach, foredragsholder og viksomhedskonsulent, 
fortæller om fordomme og forventninger til dig, der gerne vil foran i 
køen.

Kreativitetstornado
Er du god til at få idéer og vil du hjælpe en virksomhed med at 
få løst en konkret udfordring? Så deltag i en af de tre kreativi-
tetstornadoer, som bliver faciliteret i Netværkzonen kl. 11, 12 
og13 af Harald Lepisk. 

#award2013

#GEW



DESIGNZONEN

MENTOR LOUNGE

Mød upcoming designere og se deres udstillinger. Alle er deltagere 
i udstillingskonkurrencen Årets Designtalent 2013, der giver nuvæ-
rende og tidligere studerende mulighed for at udstille deres design. 
Deres design vil blive bedømt af erfarne folk fra designbranchen, der 
alle har gjort deres drøm til virkelighed.

Få én-til-én sparring med Danmarks skarpeste 
mentorer i cool campingvogne. Designer Marianne 
Ingvardsen fra DesignCamp har designet 
rammerne for en personlig session med én af vores 
mentorer, der kan hjælpe dig videre med din idé. 
Mød op og book en 25 minutters session med én af 
vores skarpe mentorer. 
Du booker ved personligt fremmøde fra kl. 9.30.

Iværk-TV.dk
Iværk-TV.dk tilbyder et loungeområde, hvor du kan udforske nye 
metoder og finde inspiration til at skabe din egen idè. Slap af, læn dig 
tilbage, sæt ørepropperne i og se iværksættervideoer på iPads!
Måske er det her, du skal lære noget nyt og spændende?

v

FabLab
I uge 47 er der Danmarkspremiere på det Mobile FabLab, som viser 
deres rullende højteknologiske værksted frem for første gang. Det 
Mobile FabLab er udstyret med nogle af tidens mest avancerede 3D-
printere, laserskærer, CNC-fræser og er en del af den internationale 
FabLab bevægelse.

Teknisk Landsforbund
Få rådgivning om dine muligheder som designer i forhold til a-kasse og 
fagforening.



KONKURRENCER PÅ DAGEN 

IDÉKONKURRENCEN
Idékonkurrencen er Danmarks største idékonkurrence, hvor 
2000 unge fra grundskolens ABC til universiteternes ph.d. 
dyster på gode idéer og innovation. Elever og studerende har 
indsendt en skriftlig præsentation, som er blevet bedømt af 
over 200 erhvervsfolk, der alle har givet en dag til Danmarks 
fremtid. På dagen pitcher elever og studerende deres idé over 
for dommerne, som bagefter giver feedback. Oplev Danmarks 
entreprenante unge og vær med til finalerne, som afvikles i 
Foredragszonen 1-3 kl. 14-15. 

EDISON
EDISON er en opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, 
som kulminerer under Danish Entrepreneurship Award, hvor 
landsfinalen afholdes. I år har eleverne arbejdet med temaet 
Fremtidens Bolig, hvor de er kommet med forslag til, hvordan 
fremtidens bolig kan forbedre vores livskvalitet. Over 3500 
elever har deltaget, og de bedste har kvalificeret sig til landsfi-
nalen via lokale finaler. Kom og oplev innovation i børnehøjde, 
når eleverne dyster om Danmarksmesterskabet i EDISON.

DA VINCI
Da Vinci messen er en udstillingskonkurrence for elever fra de na-
turvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag på stx, de teknolo-
giske fag på htx samt de håndværksmæssige og formgivende fag på 
EUD. På messen præsenterer eleverne deres idé, forskningsprojekt 
eller produkt for et dommerpanel. Kom og mød de unge udstillere.

UNIVERSITy COMPETITION IN COOPERATION WITH VENTURE CUP
The Pitch Competition is a competition aimed university students 
who have a great idea that may get boosted from idea to tangible 
product.

#youngtre
preneur

#GEW



ÅRETS VÆKSTSPRINGER 2013
Årets Vækstspringer er en pitchkonkurrence for unge iværksæt-
tere, som allerede er i gang. Det vil sige, at de allerede har omsat 
for minimum 10.000 kr. ex. moms, har sendt minimum én faktura 
og er CVR-registreret. Kandidaterne er blevet indstillet af deres 
studentervæksthus eller inkubationsmiljø samt ansatte hos FFE-
YE. Kom og mød de unge iværksættere og overdommer Anders 
Kanberg.

PLAKATKONKURRENCEN
Årets landsdækkende Plakatkonkurrence blev vundet af Casper Pe-
dersen, der læser til mediegrafiker på Aarhus Tech. 
Vinderplakaten er sammen med de bedste forslag udstillet ved toi-
lettårnet ved EDISON.

BÆREDyGTIG INNOVATION - MAD TIL I MORGEN 
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise sætter fokus 
på madspild i konkurrencen Bæredygtig Innovation - Mad til 
i morgen. Elever fra de danske ungdomsuddannelser dyster 
om at finde den bedste løsning på madspilds-problematikker. 
Finalisterne pitcher til finalen deres løsninger og dommerpa-
nelet vælger en vinder.

ÅRETS DESIGNTALENT 2013
Årets Designtalent 2013 er en udstillingskonkurrence, der sætter 
fokus på det store uudnyttede vækstpotentiale, der ligger i dansk 
design. Du kan opleve designs fra upcoming designere, der i løbet af 
dagen vil blive bedømt af erfarne folk fra branchen. Branchefolken vil 
også udnævne Årets Designtalent 2013. 

KONKURRENCER PÅ DAGEN 

#danishentrepreneurshipaward
LIKE US PÅ 

FACEBOOK

#uge47
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Garderobe
Find garderoben ved indgangen.

Toiletter
Find toiletterne midt i udstilingsområdet og ved indgangen.

Mad
Køb mad i de forskellige boder i udstillingsområdet og i restauranten.
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Infostand & In English
Få informationer på dansk og engelsk i Rådgivningszonen.

Fotografer på arbejde 
Vi gør opmærksom på, at vi har professionelle fotografer på arbejde i messecentret 
hele dagen. Vi forventer at vise billeder fra dagens begivenheder i markeds-
føringen efterfølgende. Hvis du (eller din familie) IKKE ønsker, at der bliver vist 
billeder af dig i offentlige medier på eller efter denne dag, skal du/I selv med det 
samme give udtryk for dette over for fotografen.



RÅDGIVNINGSZONEN 

Få rådgivning til alt fra idé, patenter, CVR, skat til udvikling af din virksomhed.

DANA
Få vejledning om din situation som erhvervsdrivende.

Dansk Erhverv
Få rådgivning om, hvordan din virksomhed kan udvikle sig.

Opfind.Nu
Få sparring på din idé eller produkt.

Dansk Industri
Få blandt andet vejledning om at blive arbejdsgiver. 

Accenture
Få rådgivning om, hvordan du kan understøtte din forretning med IT.

ImageConsult
Få power-pitt-stop-sparring og værktøj til at give dine konkurrenter 
baghjul. 

Patent- og Varemærkestyrelsen
Få målrettet information inden for hele udviklingsprocessen fra idé til 
produkt. 

Venture Cup
Få gode råd og deltag i Startup Competition. 

AppsFunder
Få rådgivning, hvis du har en idé til en app, som du mangler penge til 
eller vil tjene penge på.



CareWare
Få iværksættersparring inden for Care-området.

Den Visuelle Forretningsplan
Få en introduktion til Den Visuelle Forretningsplan.

Trekantområdet
Bliv hjulpet godt på vej af erhvervskonsulenter. Giv din idé en vitamin-
indsprøjtning og få friskpresset juice.

SKAT
Få hjælp til at forstå, hvordan du kan starte egen virksomhed og handle 
med udlandet. 

CONNECT DENMARK
Få sparring til din virksomhed med vækstpotentiale uanset udviklings-
stadie.  

SDU Erhverv
Få information om mulighederne på SDU og samarbejdet mellem virk-
somheder og studerende. 

Nordea
Få gode råd til at gå i banken som iværksætter for første gang. 

Erhvervsstyrelsen
Få indblik i, hvordan du kan tænke samfundsansvar ind i din virksom-
hed.

Microsoft
Få rådgivning til din idé, få tips og tricks til Windows og prøv Surface 2 
og de nyeste Pc’ere med touch. Microsoft trækker lod om en Surface 2 
med touch-cover blandt de besøgende på Microsofts stand. 

Sikkerhedsstyrelsen 
Er dit produkt sikkert? Det er dit ansvar, at dine produkter overholder 
sikkerhedskravene i lovgivningen. Ellers risikerer du forbud mod at 
sælge dem. På Sikkerhedsstyrelsens stand kan du høre mere om, hvad 
der kræves af sikre produkter. 



LÆRINGSZONEN

Bliv inspireret med nye redskaber og ny viden til entreprenørskabsundervisningen.

Design for Change og Dialoogle
Hør om Design For Change-processen og se, hvordan man benytter 
dialoogle billeder i forskellige sammenhænge.

Fremtidslaboratoriet – Innovationlab
Se en 3D printer og hør, hvilken betydning den kan få for fremtidens 
undervisning.

ABOUT TIME
Prøv iværksætterspillet, som er baseret på den meget brugte Business 
Model Canvas. 

Ryslinge Efterskole
Se 3D-print i funktion og få inspiration til, hvordan du arbejder med 
kreativitet og innovation i grundskolen. 

Strib Idrætsefterskole 
Kig forbi Strib Idrætsefterskoles stand og deltag i deres sportsquiz 
samt fodbold-, håndbold- og badmintonkonkurrencer.

Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE)
Kom til åbent hus og fortæl om din idé - måske kan du blive hjulpet 
videre.

CIEL 
Prøv computerspillet Startup Spirits, der er en sjov måde at præsentere 
det entreprenørielle univers for de studerende på.

CFU/UCL
Hør hvordan entreprenørskab fremmes i undervisningen både i grund-
skolen, ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser. 

Mød vinderholdet fra konkurrencen ”Den Kreative Bølge” 
”Den Kreative Bølge” er en tværfaglig entreprenørskabskonkurrence 
for 7.-9. klasses elever i Aarhus. Eleverne konkurrerer om at udvikle 
nye udendørsrum i deres skolegård eller et andet område på skolen.
Vinderholdet præsenterer deres idéer på Danish Entrepreneurship 
Award 2013. Den kreative bølge er en del af CENTRES.
www.centres-eu.org. 



Mød undervisere fra alle uddannelsesniveauer, der fortæller om innovation og iværk-
sætteri i undervisningen – på bare 15 minutter!

KL. .00-.15 .20-.35 .40-.55
11-12 Mellervangskolen 

Aalborg, Et Center For 
Innovative Elever, Århus 
Universitet Herning

Mellervangskolen 
Aalborg, Et Center For 
Innovative Elever, Århus 
Universitet Herning, 

Erhvervsakademi Aar-
hus, Odder Gymnasium, 
Aalborg Universitet i 
København 

12-13 Erhvervsakademi Aar-
hus, Odder Gymnasium, 
Aalborg Universitet i 
København

Arken, Syddansk Musik-
konservatorium & Varde 
Handelsskole, KEA

Arken, Syddansk Musik-
konservatorium & Varde 
Handelsskole, KEA

13-14 Agroskolen Hammerum,
Læreruddannelsen UCL, 
Vesterdal Efterskole 

Vesterdal Efterskole, 
Agroskolen Hammerum,
Læreruddannelsen UCL

SIMAC, Herning HF & 
VUC, UCL & SDU

14-15 SIMAC, Herning HF & 
VUC, UCL & SDU

Campus Vejle, Beijing 
CPH Urban Challenge, 
Københavns Universitet 

Campus Vejle, Beijing 
CPH Urban Challenge, 
Københavns Universitet

d e t  n at u r -  o g  b i ov i d e n s k a b e l i g e  fa k u lt e t
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t Københavns Universitet

Hør om film som innovationsredskab i landskabsarkitektur og bydesign.

KEA
Hør om at kombinere forskellige fagligheder i entreprenørskabsunder-
visningen.

Erhvervsakademi Aarhus
Hør hvordan virksomheder og studerende arbejder med innovation og 
iværksætteri – også kaldet intrapreneurship.

SIMAC
Hør om en lang række spørgsmål og udfordringer, som trænger sig 
på, når man skal undervise non-business studerende i innovation og 
entreprenørskab. 

Læreruddannelsen, UCL
Hør om læremiddeldesign og entreprenørskab. 

POP UP SESSIONS



Herning HF & VUC
Hør om HF Kreativ, der er en 2-årig HF-uddannelse, som henvender sig 
til elever med interesse i kreative fag og herunder innovation. 

CAMPUS VEJLE
Hør hvorfor Campus Vejle har valgt at lave Idea House for elever og 
studerende, og hvordan de finansierer via taxameterpenge. 

Aalborg Universitet i København
Hør om innovation og entreprenørskab i lyd og musik. 

Beijing CPH Urban Challenge
Hør om projektet Urban Challenge.

UCL & SDU
Hør om entreprenørskab, teknologi og velfærdsinnovation med stude-
rende. 

Herning

Agroskolen Hammerum
Hør om den nye eksamensform – den innovative svendeprøve – der skal 
skabe sammenhæng mellem praktik, skoleforløb og eksamen.

Mellervangskolen Aalborg
Hør om tankelaboratoriet, hvorfra kreative tiltag spredes til skolens 
øvrige undervisning. 

Et Center For Innovative Elever
Hør hvordan man kan ruste gymnasieelever i foretagsomhed.

Syddansk Musikkonservatorium & Varde Handelsskole
Hør om erfaringerne med at udbrede entreprenørskab i de 
kunstneriske fag. 

Aarhus Universitet Herning 
Hør om fire undervisningsdimensioner til at engagere studerende i 
entreprenørskab.

Vesterdal Efterskole
Hør hvordan der undervises i innovation og entreprenørskab i en hver-
dag uden dansk, engelsk og matematik på skemaet. 



NETVÆRKSZONEN

Få det nødvendige netværk i faciliterede netværksseancer.

yEAD 
Et netværk for unge innovatører og iværksættere.

Salgs & Reklame Foreningen
Et netværk for dig, som brænder for en karriere inden for salg, rekla-
me, marketing eller kommunikation.

Ryslinge InnovationsHøjskole
Deltag i networkingworkshoppen, NETWEAVING, hvor du sluses ind og 
ud af netværk og skab netværket, der giver dig suces. 

Odder Gymnasium
Hør hvordan Almen Studieforberedelse (AT) kan skabe et innovativt 
mind-set i det almene gymnasium.

ARKEN
Hør hvordan skole og kunstmuseum kan arbejde sammen om at skabe 
læringsforløb med fokus på kreativt entreprenørskab.

KREATIVITETSZONEN

Afprøv dine kreative evner.

Innovation Embassy 
Kom og se intelligente løsninger til at stoppe højresvingsulykker.

Odense Fagskole 
Odense Fagskole tilbyder en workshop, hvor du arbejder med enkle 
collager med et udklip + stregtegning. Du skaber din egen fortælling ud 
fra noget, der er der i forvejen. 



CHILL OUT ZONEN

Hæng ud med andre unge eller kast dig over forskellige aktiviteter.

Fodboldfabrikken
Udfordr din boldteknik én mod én og lav en masse tunneller i Panna 
banen. 

Dansk Backgammon Forbund
Hav taktikken i orden inden du stiller op mod en flok kampklare back-
gammon-hajer

Speed Stacks 
Har du hurtigheden, kreativiteten og koordinationen? Så kig forbi Speed 
Stacks. 

Karlssons Kludeskab
Hold en crafternoon sammen med kreabloggerne. Gå i det kreative 
hjørne, hvor du både kan lave kort og hygge med Karlssons Kludeskab 
og Puk Project.

Microsoft 
Gør dig klar til kamp i Xbox-loungen, hvor du kan prøve de nyeste og 
fedeste Xbox-spil og tale med Xbox-eksperter fra Microsoft.

Parkour 
Tør du at prøve dine grænser af med parkour?

Vejle Idrætsefterskole & Vejle Idrætshøjskole
Kom forbi Vejle Idrætshøjskole og Vejle Idrætsefterskole, som er klar til 
at udfordre med idrætslege og samarbejdsaktiviteter. 

Talentvækst Syddanmark
Hos Talentvækst Syddanmark gør vi sammen flere til vindere!
Kl. 11-12 og 13-14: Stil spørgsmål til et spændende debatpanel bestående af erfarne 
erhvervsfolk, politikere og unge iværksættere. Oplev ordstyrer Thomas Skov, bl.a. 
kendt fra TV-programmet ”Thomas Skovs Sportsprogram”.
Kl. 9-15: Kom og giv din mening til kende eller giv gode råd til kommende iværksæt-
tere på ”Hot-spottet” – det er kun dig og et kamera.
Mød de Syddanske erhvervsklynger: Welfare Tech og Lean Energy Cluster og           



 

design2innovate, som give gode råd og vejledning.
Mød også Talentvækst Syddanmarks partnere: Unge Forskere, Young Enterprise, 
NTS-Centre og Universe, samt partnerne for EER2013: Væksthus Syddanmark, Det 
Syddanske Bruxelles-kontor, Region Syddanmark og Universe.
På standen vil der være en masse skøre, sjove og spændende ”hands-on” aktiviteter 
– kom, prøv og bliv inspireret! 

ByG DIN EGEN RUTE

KL. 10-11

KL. 12-13

KL. 13-14 KL. 14-15

KL. 15-16

Velkomst

Award 
show

KL. 11-12

Tjek programmet 
ud og byg din helt egen rute


