
 

 Germantas S. Hansen - emenusystems.dk 
" Som ny iværksætter var det fedt at se mange ligesindede og samtidig få lov til at networke. Jeg fik en masse gode 
kontakter, inspiration og sparring omkring mit koncept - eMenu. Rigtig positiv oplevelse og helt sikkert ikke den 
sidste." 
 

 Rasmus Schlosser - schlossers.dk 
"Jeg har været med til Iværk & Vækst nu, to år i træk og hvert år er mere spændende. Det er vildt fedt at komme 
rundt og møde andre iværksættere og danne et nætværk af både drevne iværksættere samt leverandører og andre 
spændende virksomheder der kan hjælpe mig videre på min rejse" 
 

 Nicolas Thorsen - NicolasThorsen.dk 
"Jeg fik netværket og mødt nye mennesker som jeg etablerede kontakt med. Så blir det spændende at se hvad der 
kan komme ud af det. Jeg fortalt lidt om mine forløb i mindfulness og der var heldigvis flere der var interesserede i at 
blive bedre til at fokusere, være nærværende, mindske stress og øge velvære, klarhed og overskud, så jeg kommer 
helt sikkert med igen til næste år. Ses vi?" 
 

 Malene Gregaard Wilsly - powerfit.nu og powerjobsøgerne.dk 
"Martin Thorborg er altid god til at give en et lille los bag i, hvis man er ved at opgive (det trængte jeg til). Jeg talte 
med en del kommuner og væksthuset omkring mit koncept. God sparring." 
 

 Iris Uellendahl - uellendahl-pr.dk 

"Messen Iværk og Vækst har været - igen - for mig et interessant og inspirerende oplevelse. Men man kan være 

sikkert at Iværk og Vækst har tilbud og svar på det behov man har. Tak igen for denne gang." Iris Uellendahl" 

 Louise Rykær - Kolikforum.dk 
"Jeg tog på Iværk og Vækst messe for at suge til mig afÂ stemningen og den særlige iværksætterånd, der hersker, når 
så mange innovative og passionerede mennesker er samlet under et tag. Jeg gik meget inspireret hjem derfra" 
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 Ann-Mai Hansen - octopus-branding.dk 
"Udover al inspirationen fra Iværk og Vækst messen, så var billederne fra dig nok den mest håndgribelige gevinst jeg 
fik med der fra.Â Er sjældent jeg ser billeder af mig selv, hvor jeg faktisk ikke kan finde noget at være kritisk over, 
men det lykkedes med det du tog påÂ messen - Tak endnu en gang!" 
 

 Merethe Klint - meretheklint.dk 
"Mit udbytte af Iværk & Vækst messen 2013 var først og fremmest en masse inspiration samt at møde/netværke 
med både kendte og nye forbindelser, hvilket altsammen var dejligt i forhold til at få en reminder på, hvorfor jeg gør 
hvad jeg gør, og hvorfor jeg ikke vil bytte mit iværksætterliv med noget andet." 
 

 Luna Ana Stojkovic - stemningskompagniet.dk 
"Messen gav mig stor inspiration og værktøjer til der hvor jeg er nu med opstart af virksomhed. Udstillere men især 
foredrag var meget givende, skønt når dem der har gået vejen stiller sig til rådighed." 
 

 Michael Blohm - blohmrejser.dk 
"Jeg fik en masse nye gode kontakter ud af at deltage i iværk og vækst i Øksnehallen. Jeg lod mig inspirere af mange 
af indlægsholderne og har allerede rettet flere ting til på min firmaside for Blohm Rejser og er ved at gøre klar til 
også at have en blog på min side. Derudover fik jeg taget et rigtig godt billede, som nu bl.a. ligger på firmasiden. Alt i 
alt 2 meget spændende dage. Hilsen Michael" 
 

 Anders Koch Knudsen - bogført.dk 
"Foredragene og messestandene på Iværk&Vækst 2013 var utroligt spændende at følge. De inspirerede mig og 
åbnede mine øjne overfor andre måder at gøre tingene på. Som iværksætter eller overvejende iværksætter, 
anbefaler jeg bestemt at tage på næste års Iværk&Vækst." 
 

 Cristine Dyhrberg - makeyourteamswing.dk 

"Masser af energi! Alt det drive, der er på messen, fungerer som et meget effektivt vitaminboost.... Helt konkret fik 

jeg nogle super gode marketing tips, kontakt til en stor kunde og et nyt lækkert profilbillede!" 
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