
08.00:
Tjek ind, kaffe og netværk 
Scene: Udsigten
 
08:45:
Velkomst
 
09:00:         
Morten Larsen / Hungry.dk og ChefMade
Emne: Fra umulig idé til succes
Scene: Rampen
 
10.00:
BREAKOUT SESSIONS VOL 1
Mikkel Salling / Firtal Group 
Scene: Det grønne hjørne
Emne: Skub strategien til side og bliv 1% bedre hver dag
 
Ken Villum Klausen / Lunar Way 
Scene: Udsigten 
Emne: Fra 240 afvisninger til millioninvestering
 
Otto Bjerg Hausgaard feat. René
Damkjær / Vækstfonden og Innovationsfonden
Scene: Lille sal
Emne:  Tidlig finansiering – her er dine muligheder 
 
11.00:  
Politisk debat: Hvordan bliver Aarhus en bedre
iværksætter-by?
Scene: Rampen
Deltagere: Aarhus’ Borgmester, Jacob Bundsgaard /
Founder af Lunar Way, Ken Villum Klausen / Head of
Operations hos Danish Business Angels, Sisse Melsen /
Rektor for Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen
 
12.00:         
Frokost
Scene: Udsigten
               

13.30:  
BREAKOUT SESSIONS VOL 2   
Niels Fibæk / Matter Pension
Scene: Det grønne hjørne
Emne: Fra FN til bæredygtig startup – find de
rigtige strategiske partnerskaber
    
Tina Søgaard / Ecooking
Scene: Udsigten
Emne: Fem råd, der holder din iværksætter-passion
i live
 
Simon Møller / Kiloo 
Scene: Lille sal
Emne: Lær hvordan man ikke skal gøre
 
13.30         
Investors Lounge / Lasse Chor
KUN ÅBEN FOR ANSØGERE
Scene: Mødelokale 2
 
14.30:   
Meet’n’Mingle - udvid dit netværk
Scene: Rampen
                  
15.15:   
Britt Vorre / Aarhus Street Food
Scene: Rampen
Emne: Fra idé til succes!
 
16.30: 
Afterparty hos Designit
Adresse: Fiskerivej 2 H, 8000 Aarhus
Taler: Matias Møl Dalsgaard / founder GoMore
Emne: Branding og “åndelig ansvarlighed” som startup
De første 50, der kan fremvise en billet, får en gratis øl.



Her kan du læse mere om de enkelte oplæg på dagen. Husk at
du kan høre begge kenyotes - men til Breakout Sessions Vol 1
og 2 er du nødt til at vælge en taler ud. 
 
Keynote:
MORTEN LARSEN founder af Hungry.dk
Fra umulig idé til succes
Hvilke redskaber er afgørende, når du bygger en startup
på et marked, der domineres af gigantiske spillere? Én mand
har svaret. Efter direktørposter i JustEat og Miinto var det præcis,
hvad Morten Larsen gjorde, da han startede Hungry.dk. Alle
sagde det var umuligt - til #ivfest19 indvier han os i rejsen, der
gjorde det muligt – fra champagnestunder til gråvejrsdage.
 
Breakout Sessions Vol 1
MIKKEL SALLING founder af Firtal Group
Skub strategien til side og bliv 1% bedre hver dag
”Vi lavede 2 små forbedringer hver dag. Det er det, der har givet
os succes.” Sådan siger Mikkel Salling co-founder af Firtal Group.
Med succes menes bl.a. investeringer fra løverne Tommy Ahlers,
Christian Stadil og Jesper Buch samt et salg til Matas på 150
millioner. Til #ivfest fortæller han om, at forfine sit produkt, turde
teste, finde sit forretningsmæssige ”sweetspot” og tage en dag
af gangen fremfor at fortabe sig i vilde visioner.
 
KEN VILLUM KLAUSEN forunder af Lunar Way
Fra 240 afvisninger til millioninvestering
Hvordan holder du hovedet højt, når 240 investorer har fortalt
dig, at din idé ikke dur? Oveni har du til og med valgt at udfordre
en af verdens mest konservative brancher: banksektoren. Ken
Villum går ikke efter den lette løsning.  Alligevel har han
gentagende gange hentet millioninvesteringer til sin startup. Til
#ivfest19 vil han fortælle, hvordan han blev - og bliver ved med
- at tro på drømmen om en mere gennemsigtig privatøkonomi.
 
OTTO BJERG HAUSGAARD feat. RENÈ DAMKJÆR
fra Vækstfonden og Innovationsfonden
Tidlig finansiering – her er dine muligheder 
 Vidste du, at Vækstfonden og Innovationsfonden tilsammen har
en række nye initiativer, målrettet dig, der har en kommerciel
startup – men mangler det økonomiske skub, der får dig ud over
rampen? Til #ivfest19 bliver du klædt på til, hvad der kan være
den rigtige mulighed for dig.
               

Breakout Session Vol 2
SIMON MØLLER co-founder Kiloo 
Lær hvordan man ikke skal gøre
Simon tager dig igennem en række forfærdeligt dårlige råd, som
alle kan anvendes med begrænset succes lige med det samme.
Rådene er alt det, de fornuftige formueforvaltere og bankfolk
drømmer om. Noget virker, det meste gør ikke. 
Hør hvilke erfaringer en af spilbranchens helt store kapaciteter,
har gjort sig før, under og efter Subway Surfers' gigantiske succes.  
Der kommer i tillæg til elendigheden en gennemgang af, hvad
Simons arbejdsliv handler om efter Subway Surfers, og hvordan
han planlægger at skabe en ny forretningssucces.
 
 
NIELS FIBÆK-JENSEN founder af Matter Pension
Fra FN til bæredygtig startup – find de rette partnerskaber
Hvordan går du fra FNs systemer til startup-verdenens
usikkerhed? Niels Fibæk, founder af Matter Pension, der arbejder
med bæredygtig pension, peger på partnerskaber som en
afgørende faktor. Både i forhold til at få de rigtige business
angels, hyre det rigtige team og udvælge kommercielle partnere.
Til #ivfest19 deler han de unknown unknowns, han er stødt på
undervejs, da han gik fra én til 12 ansatte. 
 
Tina Søgaard founder af Ecooking
Fem råd, der holder din iværksætter-passion i live
Hvordan takler du udfordringer, håndterer det, du er dårlig til – og
får en hjælpende hånd, når du har brug for den? Tina Søgaard
founder af Ecooking kører på ren passion. Men det kan kun lade
sig gøre, fordi hun er god til at holde flammen ved lige aka.
uddelegere, være ærlig omkring egne evner og spørge om
hjælp. Til #ivfest19 udvælger hun de fem bedste råd til dig.
                  
Keynote:
BRITT VORRE co-founder af Aarhus Street Food
Fra idé til succes - en fortælling om høflig frækhed
På tre år er Aarhus Street Food blevet den tredje mest
succesfulde startup i Danmark målt på overskud. Høflig frækhed,
troen på egen idé og is i maven, da kontoen var
næsten tom, er nogle af midlerne, der har gjort, at Britt Vorre og
manden Thomas Bendtsen i dag står med en succes i hænderne.
Men hvordan kom de fra idé til marked? Til #ivfest19 får du
historien bag succes set fra etiværksætter-perspektiv krydret med
Britt Vorres bedste råd til at lykkedes.
 


