
Pitch springboard

Program

Kl. 10.00: Velkomst og præsentation

Kl. 10.15: Første pitchrunde over for panelet (5 min.) med efterfølgende konstruktiv feedback (5 min.) 

Kl. 11.45: Frokost og tilretning af pitch for virksomhederne. Netværk for alle.

Kl. 12.30: Anden pitchrunde med efterfølgende feedback med hovedfokus på virksomhedens forretningsmodel

Kl. 14.30: Afrunding

Kl. 15.00: Afslutning med efterfølgende kaffe og netværk

Hvis din virksomhed ønsker at komme i betragtning til dette pitch springboard, kan du ansøge om at deltage på 
www.udviklingfyn.dk under arrangementer. Ansøgningsfristen er den 19. august 2013. Ca. 2 uger efter vil du få be-
sked, om du har fået plads i pitch springboardet.

Udvikling Fyn og Connect Denmark samarbejder om dette pitch springboard, hvor virksom-
heder kan pitche deres forretningsidé for et kompetent panel af Connect Denmarks medlem-
mer bestående af erfarne erhvervsfolk og mulige investorer.

Tirsdag den 10. september 2013 kl. 10.00-15.00 
hos Udvikling Fyn A/S, Forskerparken 10, Centerbygningen, Auditoriet, 5230 Odense M

Dette er en enestående mulighed for at få testet din forretningsidé. En forudsætning for at kunne deltage er, at 
din virksomhed har unikke produkter, der kan skaleres og som har internationalt vækstpotentiale. Virksomheder fra 
alle brancher kan ansøge om at deltage. Vi giver de 10 mest lovende virksomheder chanchen for at deltage i pitch 
springboard.

Formålet med pitch springboard’et er at:
• træne virksomhederne i at præsentere deres forretning
• sparre virksomhederne på deres forretningsmodel og strategi 
• screene virksomhederne for mulige kandidater til interessante springboards 
• give klare anbefalinger af, hvad de næste indsatsområder er for virksomheden

Udbytte for virksomhederne: 
Din virksomhed får en optimal træning og du bliver endnu bedre til at præsentere din virksomhed. Du modtager 
feedback på virksomhedens fremtidsplaner og udfordringer. Og endeligt får du et netværk, du fremadrettet kan 
anvende konstruktivt.

Panelet får skema med bedømmelseskriterier, og panelet skal være parat til at give hver enkelt virksomhed 
feedback efter hver præsentation. Connect Denmarks medarbejder faciliterer processen og sørger for gensidig 
inspiration og udfordringer af panel og virksomheder.

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte: 

Uge 28-29:
Connect Denmark regionschef Michael Hansen
Telefon 23 10 35 99, mail: mh@connectdenmark.dk eller 

Uge 31-33:
Udvikling Fyn, virksomhedskonsulent Marianne Krogh
Telefon 20 27 77 49, mail: makro@udviklingfyn.dk


