
  

 

 

 

 
 

Vi glæder os til at se dig til FBI2016 

 

Klik ind på hjemmesiden www.favrskoverhverv.dk/ eller kontakt: Favrskov Erhvervsråd, Steffen 

Larsen, Tlf. 25134960, steffen@favrskoverhverv.dk 

 

 

  

 

   FBI2016 - Favrskovs Bedste Iværksættere 2016 - er et brag af et nyt event for 

   iværksættere og unge virksomheder, der for første gang ser dagens lys den  

   17. november 2016 i Kulturcentret Inside, Dalvej 1 i Hammel. 

  

   Med arrangementet startes en ny tradition, hvor vi hædrer den gode  

   iværksætter-idé og den succesfulde iværksætter med 5.000 kr. kontant, 

   medieeksponering samt gratis rådgivning fra eksperter. FBI2016 indeholder  

   ud over priserne indlæg fra kendte og lokale iværksættere, master classes,  

   speakers corner og meget andet. 

http://www.favrskoverhverv.dk/
mailto:steffen@favrskoverhverv.dk


  

 

Program 

 

12.00-12.30 Ankomst, let forplejning  

12.30-12.40 ”Velkommen til FBI 2016” - v. Søren Asp Mikkelsen, erhvervschef Favrskov Erhvervsråd og 

Jan Labich, filialdirektør Djurslands Bank, Hinnerup 

12.40-13.15 ”Tænk stort, handel småt” – v. Jonathan Løw, serieiværksætter, direktør Listen Louder og 

formand for dommerpanelet 

13.15-13.30 ”Favrskov for iværksættere” - v. borgmester Favrskov kommune, Nils Borring 

13.45-14.15 Master Class 1 – “Landmad.dk – fra 0 til 100” v. Louise Dolmer, http://landmad.dk  

14.20-14.50 Master Class 2 –  ”Lean Start-up” v.  Jonathan Løw, serieiværksætter, blogger og jury 

formand - http://www.jonathanloew.dk/ 

14.55-15.25 Master Class 3 – ”Kapital til vækst” – v. John Sohn, Direktør Forretningsudvikling, Nupark 

Accelerace  - http://denmidtjyskeiværksætterfond.dk/ 

13.30-15.30 1:1 rådgivning ved stande parallelt med Master Classes 

- Imidt-stand v. Eva Hansen 

- Revisor: Kvist & Jensen 

- A-kasse: Dana 

- Bank: Djurslands Bank 

- Ledelse: Nørgaard-Coaching 

- Advokat: Favrskov Advokaterne 

- Iværksætter rådgiver: Mogens Thomsen  

15.45-16.15 ”Gå digital og boost din vækst” v. direktør for Webapoteket Trine Persson  

16.15-16.30 FBI 2016 – finalen starter, præsentation af kandidater v. Jan Labich, filialdirektør Djurslands 

Bank, Hinnerup  

16.30-17.00 Finalisterne til årets priser pitcher deres virksomhed, og der er kontant feed-back fra 

panelet  

17.00- 17.30 FBI 2016 kåringer – tale fra panelformand Jonathan Løw, tale fra vindere og fotografering 

17.30-18.00 1:1 rådgivning ved stande, netværk, og tapas  

18.00 FBI 2016 slutter 

 


