
Dokk1 danner rammerne for en dag, hvor DU som iværksæt-
ter kan flytte ind og få nye kontakter, netværk, sparring og 
inspiration med hjem – GRATIS.

Der bliver sørget for skrivebord, internet og strøm, god 
espresso samt GRATIS frokost, så du kan rykke kontoret til 
nye, festlige rammer, sammen med iværksættere fra hele 
byen.

I løbet af dagen vil området være synligt for andre besø-
gende, så tag din roll-up med, og lad den skabe opmærk-
somhed omkring din virksomhed, ved at være del af vores 
spændende ”bannergade”, som forbipasserende kan se 
nærmere på, mens du er ”på kontoret”.

Om formiddagen arrangeres en ’couch setting’ med in-
vestorer fra byen. Senere præsenteres en spændende 
iværksætterinspireret MASTERCLASS, samt slutteligt et 
fyraftensoplæg med speakere inden for feltet.

Med besøg fra Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling 
har DU på dagen ligeledes mulighed for at komme med dit 
input til fremtidens iværksættermiljø i Aarhus.

Deltagelse i dagen er gratis, men tilmelding er nødvendig, 
hvis du og din start-up vil være med til at indtage DOKK1.

Dette skal ske på dokk1.dk/iværksætterfestival 

Deadline er den 28. august klokken 12.00.

IVÆRKSÆTTER-
FESTIVAL 2017
STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS, Dokk1 og start-up miljøerne i Aarhus bygger bro mellem 
byens iværksættermiljøer i en storstilet iværksætterfestival den 31. august, og DU er inviteret.

THE STUDENT INCUBATOR
AARHUS UNIVERSITY



PROGRAM FOR DAGEN

09:00 - Virksomhederne flytter ind på DOKK1 

10:00 - 11:30 Investor Office Hours. Business angles og startups mødes over en god espresso. 

13:30 - 15:00 MasterClass i pitching, step-by-step. 

15:15 - 16:00 Arbejde, networking samt gratis espresso og ‘velfærd’. 

16:00 - 17:30 Fyraftensoplæg: Fra århusiansk iværksætter til internationalt start-up – ”De 6 Hatte revitalized”

16:00 - 17:30
Fyraftensoplæg med Morten Larsen (Founder - Hungry.dk) 
og Anders Kanberg (Journalist, radiovært og iværksætter - 
‘De 6 Hatte’).

Er du også træt af de mange mennesker, der spiller kloge på 
din forretning, selvom de kun lige har mødt dig?

Hader du også, når folk prøver at skyde din iværksætter-idé 
ned? Så er du helt galt på den!

For kritik, kommentarer, og velmenende råd er noget, du 
som iværksætter skal lære at elske! Det afgør, om du får suc-
ces eller fiasko. Om du bliver i Aarhus eller erobrer verden.

Velkommen til De 6 Hatte revitalized – med Morten Larsen, 
Anders Kanberg og 2 stks. spændende start-ups fra byen.

Tilmeld dig på facebook her

KONTAKT
STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS
Møllevangs Allé 142
8200 Aarhus N

Udviklingskonsulent: Jakob Søndergaard
Mail: jas@au.dk

DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Projektleder: Sidsel Bech-Petersen
Mail: sibp@aarhus.dk

MASTERCLASS + FYRAFTENSEOPLÆG
13:30 - 15:00
MasterClass i pitching, step-by-step.

Skal du præsentere en idé, et projekt, en opgave på studiet 
eller måske dig selv? Vil du gerne blive bedre til at præsen-
tere klart og tydeligt?

Et pitch kan ske i mange forskellige sammenhænge, og 
du kan blive klogere på, hvordan du forbedrer dine pitch-
ing-evner, når Dokk1 og STUDENTERVÆKSTHUS AARHUS 
inviterer til workshop med Lauge Vagner Rasmussen fra 
Pitcherific på Rampen på Dokk1.

På workshoppen bliver DU sat i spil: Byggeklods for bygge- 
klods guider Lauge dig igennem at lave dit eget pitch, så du 
bliver klart forstået og får gennemslagskraft.

Du lærer virkbare retoriske greb, som du efterfølgende kan 
bruge i enhver situation, når du skal præsentere. Og så får 
du en intro til Pitcherifics online pitch-værktøj, som gør det let 
at lave et pitch på rekordtid. Så tag den bærbare computer 
eller iPad’en under armen, hav en idé eller andet budskab i 
tankerne og lad os bringe dig sikkert i mål med dit pitch.

Arrangementet, der er en del af Aarhus Festuge, er GRATIS 
og alle kan deltage.

Tilmeld dig på facebook her 

FAKTA
Studentervæksthus Aarhus og DOKK1 er initiativtagere og afviklere. 
Dagen støttes af Aarhus Kommune. Arrangementet er en del af Aarhus Festuges officielle program

https://www.facebook.com/events/118256438810763/
https://www.facebook.com/svaa.au.dk/?ref=aymt_homepage_panel

