Temamøde for iværksættere
Og alle, der har passion for egen virksomhed
Herunder også investorer, virksomhedsledere og rådgivere
Få masser af inspiration ved at høre på erfarne iværksætteres gode råd

STARTVÆKST Lemvig+Holstebro+Struer

har samlet en række forskellige virksomhedsindehavere inden for
vidt forskellige brancher. De vil fortælle om deres virksomhed og
give dig gode råd om, hvordan du får succes i din egen virksomhed.

Temamødet finder sted:
Onsdag den 4. februar, 2015 kl.
18.30 – 22.00 i Nupark 51, 7500
Holstebro - og det er gratis.

Aftenens program:
20.30 – 21.00
			
18.35 – 19.00 	Farmlog ApS v. Margit Skovbjerg
			
			
Margit vil fortælle om, hvordan hun som driftsansvarlig for
		
			
4 minkfarme savnede et ”overvågningssystem”. Derfor spe- 			
			
cificerede hun en app, som nu er udviklet og afsat til en ræk- 			
			
ke danske minkavlere. Herefter gælder det eksport og en ver			
sion til svineavlere.
21.00 – 21.30
			
19.00 – 19.30 	Vinladen og Hønsehuset v. Peter Hermansen
			
			
”Du skal bare blive ved” – er Peter Hermansens motto. Det 			
			
startede med handel ud af bagdøren, men meget er hændt 			
			
siden da. Hør hvordan Peter Hermansens passion for vine og 			
			
delikatesser og senest ”chalk paint” har udviklet sig til 			
			
bæredygtige forretninger med butik, webshop, import og 			
			
relationer ud over landets grænser. Om god kundeservice og
			
hvordan kunderne altid er med i tankerne. Det er historien 21.30 – 21.55
			
om at se muligheder og gå efter dem.
			
			
			
19.30 – 20.00 Tømrermester Falkesgaard v. Jacob Falkesgaard
			
Jacob vil fortælle om de udfordringer han har haft ved at 			
			
			
			

	Sleeknote ApS v. Mogens Møller
Mogens vil fortælle om sit liv som serieiværksætter, og hvordan han nu er nået til virksomheden Sleeknote, der er en
sammensmeltning mellem to firmaer, som tilbyder en hjemmeside add-on, der øger de besøgendes tilmelding til modtagelse af nyhedsmails.
T M-Alu-Parts v. Per Jensen og Jesper Kristensen
TM Alu Parts er en mindre underleverandørvirksomhed, der
producerer aluminiumsprodukter. Per Jensen og Jesper
Kristensen er tidligere medarbejdere i firmaet, men overtog
for nogle år siden virksomheden i en glidende virksomhedsovertagelse fra den tidligere ejer. Per og Jesper fortæller om
at gå fra at være medarbejder til ejer, om op- og nedture, og
om deres planer for fremtiden.
	M&L Company ApS v. Jan Larsen
M&L Company ApS producerer OVNFANG. Et ovnfang er en
indbygningsemhætte, som monteres i skabet over indbygningsovnen. Jan vil fortælle om ideen, fra tanke til handling,
om at rejse kapital og om fremtiden for virksomheden.

starte og udvikle sin virksomhed – lige fra det bare var ham
selv i en VW Touren og en trailer med værktøj i til de nuvæ- 21.55 – 22.00 	Afslutning og introduktion til forårets iværksætterkursus
v. Helle Toftgaard, STARTVÆKST Struer og Johnny Kristensen,
rende 13 mand i store bygninger i Ramme.
STARTVÆKST Lemvig.

20.00 – 20.30 	Pause med sandwich

STARTVÆKST Lemvig
Noatun
Industrivej 53
7620 Lemvig

STARTVÆKST Holstebro
Nupark
Nupark 51
7500 Holstebro

STARTVÆKST Struer
BusinessPark Struer
Fælledvej 17
7600 Struer

Tilmelding til arrangementet skal ske på Holstebro,
Struer eller Lemvigs hjemmeside

www.startvækst-lemvig.dk
www.startvækst-holstebro.dk
www.startvækst-struer.dk
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18.30 – 18.35 Velkomst v. Peter Pasgaard, STARTVÆKST Holstebro

