CPR CVR

FRA

TIL

Vil du være iværksætter?
Har du en forretnings-idé, der skal ud over rampen?
Vil du have hjælp til at løse de udfordringer, der er
forbundet med at starte egen virksomhed?
Slip din indre iværksætter løs og kom godt fra start til åben
iværksættercafe i CAMPUS Køge. Målet med møderne er, at
du føler dig klar og godt klædt på til at tage springet ud i livet
som selvstændig.
Hver café har et overordnet tema. Eksperter giver deres
guldkorn til dig. Virksomheder fra Køge byder ind som
case-virksomheder. Cafeerne afsluttes med, at du kan få
individuel sparring til lige netop dit projekt og få
et erhvervsfokuseret netværk.
Cafeerne er gratis og kræver ingen tilmelding eller konkret
forretnings-idé. Hver café foregår som ”drop in” i
Køge Handelsskoles cafe, Uddannelsesvej 20 i CAMPUS Køge.
Vil du dog løbende holdes orienteret om foredragsholdere, casevirksomheder og datoer, så tilmeld dig den lukkede Facebook gruppe
“Fra CPR til CVR - Iværksættercafe”.
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Ide og pitch

Netværk

Kom rigtigt fra start
som iværksætter.
Åbning af iværksættercafe

Hvornår er ideen
god, hvad kendetegner en god pitch
og hvordan sættes
den op?

Hvad netværksdannelse betyder
for at synliggøre
aktiviteterne i din
virksomhed og hvordan du bruger dit
netværk strategisk.

tirsdag 17.
september 2019
kl. 1400-1600

tirsdag 12.
november 2019
kl. 1400-1600

tirsdag 10.
december 2019
kl. 1400-1600

v. bla. Borgmester,
Marie Stærke.
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Forretningsplan

Jura & Revision

Gennemgang af
forretningsplan med
særlig vægt på
økonomi.

tirsdag 7.
januar 2020
kl. 1400-1600

6
Hvad kræver
lovgivningen?

tirsdag 11.
Februar 2020
kl. 1400-1600

7
Sparring

Hvilke, hvordan og
hvad er tilgængeligt
af sparring for unge
iværksættere og
hvad skal man
være særligt
opmærksom på.
tirsdag 10.
marts 2020
kl. 1400-1600

I samarbejde med:

Scenen er din
Pitch din
forretnings-ide
og få feedback
fra publikum og
sparring af et
stærkt panel af
iværksættere og
erhvervspartnere.
tirsdag 14.
april 2020
kl. 1400-1600

