Iværksætter-event

10. december kl. 15.00-16.00
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Vil du være en del af et iværksættermiljø
hvor kunstig intelligens, digitalisering og
tech er i fokus? Et miljø, hvor du og din
start-up virksomhed tilbydes de optimale
rammer for innovation og vækst?
Vær med til dette online Iværksætterevent, hvor du kan høre meget mere.

Har du en drøm om at blive it/tech-iværksætter
– eller er du allerede igang?
Som iværksætter udlever du en drøm. Du har fået foden under eget bord
– eller drømmer om at få det. Du har en idé, et produkt, noget der vil
løse en udfordring eller et behov, du har mødt på din vej. Måske endda
noget der vil gøre verden til et bedre sted.
Uanset hvordan din rejse som iværksætter er startet, er du nok løbet ind i
nogle uforudsete udfordringer på din vej. Og mon ikke du har tænkt nogle
af disse tanker:
● Hvilken teknologiplatform skal jeg vælge?
● Hvor finder jeg et inspirerende it og tech-miljø?
● Hvor kan jeg låne et lækkert mødelokale, så jeg kan sende et seriøst signal?
● Hvordan kommer jeg fra dummy og prototype til produktion?
● Skal jeg søge patent på mit produkt? Og hvem kan hjælpe?
● Hvor findes den bedste finansiering?
● Hvordan får jeg mit produkt/min idé distribueret og solgt?
● Skal jeg have en hjemmeside? Hvad med logo og grafisk identitet?
● Hvem kan hjælpe mig med min forretningsplan?
● Er min pitch skarp nok?
● Hvordan sikrer jeg mig mod at gå fra hus og hjem - hvis-nu?
● Hvad med mit regnskab?
● Hvad med skat, jura og andre regler?
● Jeg er god til det, jeg gør - men hvad med resten?
● Hvordan sikrer jeg, at jeg bruger min tid rigtigt?
● Jeg bruger 80% af min tid på administration og 20% på min forretning

– det skulle jo være omvendt!
Hvordan
holder jeg mig skarp og up-to date?
●
● Hvordan undgår jeg at lave de klassiske iværksætterfejl?
● Hvad nu hvis jeg bliver ensom?

Vær med til dette online Iværksætterevent, hvor du kan høre mere om det nye
AI/tech-iværksættermiljø og bliv klogere på, hvordan du kan blive en del af det.

Program
15.00

Velkomst

15.05

Kort præsentation af AI Innovation House
Hvad tilbyder vi start-ups v/ Ulla Bagger-Sørensen

15.20

Præsentation af det helt nye AI/tech start-up område
v/Per Hein, Vejle Erhverv

15.40

Adgang til gratis brug af AI teknologi og uddannelse
Eksempler ved Jesper Johansen, IBM og Ulrik Westring, SAS Institute

15.50

Pit-stop tilbud for virksomheder i DANDY Business Park
v/Jørgen Andersen, CEO i DANDY Business Park

15.55

Hvordan kan du søge midler hos den nye Hands-on Mikrofond
v/Jørgen Andersen, CEO i Hands-on Mikrofonden

16.00

Tak for i dag

Sted
Mødet er online og du tilsendes et link til deltagelse.
Tilmelding
Skal ske via mail til Ulla på ulbs@baggersorensen.com senest den 8. december.

Den 1. marts 2021 åbner AI Innovation House (AIH) – et internationalt digitalt
fyrtårn i Dandy Business Park i Vejle. Missionen er at bringe viden om digitalisering
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Som
understøtter vi virksomhederne i udviklingen af
en stærk forretning gennem en aktiv matchmaker-organisation, der
kan bringe virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder, netværk,
studerende, ’kloge penge’ og investorer sammen – også kendt som
Triple Helix modellen.
Per Hein, Vejle Erhverv
Ulla Bagger-Sørensen
Kontakt en af os, hvis du overvejer at tage med på rejsen:
Per Hein, Centerleder
Vejle Erhverv
+45 51 19 69 07
pehei@vejle.dk

Ulla Bagger-Sørensen, COO
AI Innovation House
+45 29 48 09 48
ulbs@baggersorensen.com

