
 

Få succes med din nye virksomhed 
 
Det er vigtigt at komme rigtig godt fra start med sin nye virksomhed.  
Derfor tilbyder Kerteminde Kommune i samarbejde med Bureauet Nyborg (Nyborg Kommune), 
såvel iværksættere som nyere opstartede virksomheder, en aktuel og målrettet ”iværksætter 
grunduddannelse”.  
 

Her vil du komme godt rundt om de opgaver og udfordringer man møder som selvstændig.  
Du vil få udfordret dine egne tanker over hvad det egentligt indebærer at drive en virksomhed, og 
du vil møde andre i samme situation, der ligesom dig, har en ide, men blot mangler nogle 
værktøjer.  
 
I kursusrækken vil du blive undervist i teori og terminologi, men især skal du arbejde med konkrete 
elementer i relationer til netop din virksomhed. 
 

Uddannelsen dækker planlægning, forretningsanalyse, drift, implementering, og den efterfølgende 
vigtige kontrol og opfølgning.  
En god ide alene er ikke nok,  så vil du have succes med din virksomhed, skal du have helt styr på 
hvordan du kommer fra ide til handling, og efterfølgende får foretaget den vigtige løbende 
opfølgning på din helt egen forretningsplan. 
 
Program: 
 

Vi har valgt at opdele kurset i fem moduler, som hver kræver én intensiv eftermiddag – og 
indeholder spændende og aktuel undervisning og arbejde. I løbet af kurset får du en række 
opgaver, som bliver gennemgået, og derefter forberedes hjemme til næste undervisningsgang. 
 
Med mulighed og respekt for at hverdagen skal hænge sammen, foregår undervisningen over 5 
hverdage i tidsrummet 14.00 til 20.00. 
 
Underviseren: 
 

Vores underviser er en erfaren topleder, med erfaringer både fra internationale koncerner og fra 
selv at have startet flere virksomheder op. Han ved en masse om forretningsudvikling, og forstår 
derfor dine udfordringer og kan levere kvalificeret sparring 
 
Vores undervisning foregår på et forståligt sprog og vi sender kursusmaterialet til dig efter hvert 
modul. Det giver mulighed for en optimal  genopfriskning og at du kan bruge det lærte i praksis. 
 
Pris: 
 

Prisen for alle 5 kursusdage incl. fuld forplejning er kr. 1.600,- + moms.  
Altså kun kr. 320,00- + moms pr. dag. 
 
Tilmelding: 
 

Du kan tilmelde dig til Birgit Jarly via mail bjy@kerteminde.dk eller på tlf. 40 96 12 87 
 

Dette er en enestående chance for at komme rigtig godt i gang eller få samlet op og lavet den 
altafgørende forretningsplan.  
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