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ER BOOST SYDFYN 1.1 NOGET FOR DIG? 
I august 2012 starter nye hold med kreative og innovative 
iværksættere, der ønsker at udvikle sin virksomhed i 
uddannelsesforløbet Boost Sydfyn 1.1. Kom og hør, om det er noget 
for dig? Og hør erfaringerne fra nogle af de nuværende deltagere. 
Fremtidsfabrikken Sydfyn inviterer til informationsmøder: 
 
17. april, kl 16.00-18.00, VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing 
19. april, kl 16.00-18.00, Fremtidsfabrikken, Abildvej 5A, Svendborg 
25. april, kl 18.00-20.00, Vitsø Kunstskole, Søby Landevej 18, Søby, Ærø 
26. april, kl 16.00-18.00, Ringe Bibliotek, Algade 40, Ringe 
 
Du kan tilmelde dig informationsmøderne på:  
kontakt@fremtidsfabrikken.com 
 
Der er ansøgningsfrist den 29. maj og optagelsesinterviews i juni.  
Du kan læse mere om Boost Sydfyn 1.1 og finde ansøgningsskema på 
www.boostsydfyn.dk, hvor du kan se filmklip fra Boost 1.0. 
 
 

HAR DU BRUG FOR KAPITAL?  
Vi inviterer til informationsmøde om ny regional fond for iværksættere: 

Onsdag den 11. april, kl. 14.00-17.00 

på Café KOK, Gerritsgade 56, Svendborg 

Fremtidsfabrikken har indgået et samarbejde om regionens nye fond 
Welfare Tech Invest (www.welfaretechinvest.dk), der tilbyder lån og 
egenkapital til virksomheder i Region Syddanmark.  
Fonden er opdelt i  
 20 mio. kr. til iværksætterlån i regionens yderområder, dvs. 

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø samt Tønder. 
 75 mio. kr. til kapitalindskud i velfærdsteknologiske virksomheder i hele regionen. 

 
Alle lån og kapitalindskud skal matches med private midler enten i form af banklån eller anden kapital. 
Business Partner Mads Rasmussen, Accelerace Management fortæller om fonden og svarer på spørgsmål om 
dine og andre virksomheders muligheder for at søge finansiering i den. 
 
 
  
 

GAMEPLAN GIR FOKUS 

Jeg bruger min gameplan 
dagligt til at holde mig selv 
oppe på produktudvikling, 
salgsarbejde og kontakter til 
samarbejdspartnere, siger 
Henrik Schrøder, der er med i 
Boost 1.0 
 

 
 
Henrik er marketing- og TV-
producent på Ærø og i 
København, og han har så travlt 
som aldrig før 

www.demand.dk  

Vi inviterer til netværksmøde om: VIDEOFORMIDLING TIL NETTET  

Onsdag den 2. maj, kl. 17.00-20.00 
NOW-huset, Skolevej 8-10 i Tullebølle, Trankær på Langeland 
 
Går du med tanker om at skabe en video til din hjemmeside, de sociale medier eller 
andre online medier? Så kom til en netværksaften med ideator Marie Wöldike. 
 
Vi kommer rundt om, hvilke overvejelser man bør gøre sig, når man skal skabe videoformidling til nettet. 
Vi introducerer simple filmredigeringsprogrammer og nogle helt enkle low-budgets teknikker til at skabe 
fængende videoformidling til online medier. I en workshop skal du som deltager skabe et kort spot (30-60 
sek), som præsenterer din virksomheds idégrundlag/forretningsidé. Det er derfor en god ide at have en 
ultrakort elevatortale om virksomheden klar til aftenen. 
 

http://www.boostsydfyn.dk/
http://www.demand.dk/
http://www.uiwe.dk/marie-woldike/

