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En iværksætterspækket weekend  
Et FIASKO-panel, et aldersspænd fra 12-60 og to nystartede virksomheder på kun seks timer er blot nogle 
af de mange aktiviteter, som Iværk&Vækst bød på i anledningen af weekendens 10-årsjubilæum for 
Danmarks største iværksættermesse Iværk&Vækst. 
 
Iværk&Vækst er sat i verden for at sætte fokus på iværksætteri. Derfor satte 10-årsjubilæet også fokus på 
både de store og små iværksættere og på de unge og de erfarne ældre iværksættere.  
 

 FIASKO-panelet, anført af Finn Helmer, delte fredag ud af deres mange og alsidige erfaringer fra et 
langt liv i iværksættermiljøet. 

 De purunge iværksættere satte også deres præg på Iværk&Vækst med Martin Bjergegaards iværk-
sættereventyr for børn, Casper Bloms historie om billige golfbolde og den helt unge landmand Ni-
cos historie om at drive et landbrug ved siden af skolegangen som 12-årig. 

 50 iværksætterspirer i alderen 12-60 år satte sig fredag sammen og startede to virksomheder på 
seks timer under workshoppen ”Idé til CVR”, der blev faciliteret af Listen Louder. 
 

Fremtidens jobskabere hyldet  
Der var fuld knald på hyldesten til fremtidens jobskabere, da:  

 Verdens største erhvervsnetværk Rotary uddelte deres Iværksætterpris 2014 til Stella Care, der er 
et tracking system til demente. 

 Kvindelige Virksomhedsejere uddelte Inspirationsprisen til Sandra Weinert Plesner, ejer af Hotel 
Guldsmeden. 

 Mikkel Borg Bjergsø, ejer af Mikkeller, fortalte om sine ambitioner om at skabe et ølunivers i Kød-
byen i København. 

 Lasse Skjønning Andersen, ejer af GRØD og vinder af Creative Business Cup, fortalte om sine visio-
ner for at drive grødkultur ud over landets grænser 

 Pia Allerslev (borgmester i København), Lars Seier Christensenn (SAXO Bank), Tommy Ahlers (Citrix 
og PODIO), Eric Edmeades (blandt verdens førende iværksættermentorer) og mange flere gav alle 
deres portion energy boost til iværksættermiljøet. 

 
Direktør i Iværk&Vækst, Eva Vedel, slutter Iværk&Vækst af med en opfordring til Iværksætterdanmark: 
”Fortsæt med at holde fanen højt og bevare modet til at begive dig ud på iværksættervejen. Det er en 
spændende, udfordrende og anderledes vej, som det er så vigtigt, at vi alle bakker op om – for iværksæt-
tervejen er til gavn for os alle”. 
 
Iværk&Vækst CPH 2014 i korte træk 
Tusindvis gæstede fredag og lørdag Iværk&Vækst og gjorde brug af de mange tilbud og muligheder, som de 
100 iværksættermindede udstillere tilbød. Atmosfæren emmede af intens 1-1 sparring, Business Match-
making og interessante møder mellem investorer og iværksættere i Venture Forum 
 
Kontakt for yderligere information: 
Eva Vedel, direktør i Iværk&Vækst, 24401370, eva@ivaerk.dk 
 
Læs mere om Iværk&Vækst på www.ivaerk.dk 
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