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Optimistiske iværksættere skaber job 
- 10-års jubilæum med iværksætterinspiration ad libitum 
 

Over en tredjedel af danske iværksættere forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af det kom-
mende år. I Hovedstadsområdet er det hele 36,6 procent af respondenterne i Dansk Iværksætterfor-
enings årlige iværksætterundersøgelse, der svarer, at de forventer vækst og dermed et kærkomment 
løft til beskæftigelsesindsatsen og en hjælpende hånd til politikernes dagpengereformforslag.  
 
Når andre tror på, at du bliver en succes… 
… så er der også meget større chance for, at du bliver en succes, mener arrangør af Iværk&Vækst, Eva Vedel, 
der slår fast, at ”idéen med Iværk&Vækst er at skabe successer for iværksætterdanmark. Derfor har vi i år et 
virkeligt stærkt investorfelt med både de nye alternative finansieringsformer og et stærk felt af Venture 
kapital. Når du dertil lægger, at vi har sat et område af til decideret Business Dating og Match-making mel-
lem investorer og iværksættere, så er rammerne sat til at sende vores iværksættere stærkt fra start”.  
 
Start up workshop fra Idé til CVR: Flere vælger iværksættertilværelsen som livsstil 
Fremfor at sidde hjemme ved spisebordet med sin egen idé og virksomhed, så viser de nyeste trends fra 
iværksættermiljøet, at iværksættere gerne vil dele deres viden og netværke med ligesindede. Idé til CVR 
handler om at sætte forskellige iværksætterkompetencer sammen og starte tre virksomheder på seks timer. 
Idé til CVR kommer til at bestå af 50 iværksættere med yngste deltager på 13 år og ældste på 60 år, der 
under kyndig vejledning af serieiværksætter Jonathan Løw skal starte hele tre virksomheder på sekstimer.  
 
De nyeste BUSINESS TRENDS  
Business Trend-Universet præsenteres af Iværk&Vækst i samarbejde med Listen Louder lørdag den 13. sep-
tember. Her bliver tre temaer præsenteret: 
 
”Better Business”, der sætter spot på god etik som god forretning. Oplev bl.a. den fede BMW i3 Plug-in 
Hybrid model, der er en BMW i3 med en lille indbygget benzinmotor. Motoren genererer ekstra strøm til 
batteriet, så det lader op, mens du kører. 
 
”Local Love”, der viser, at vi en stadig mere globaliseret verden søger efter det ultra lokale. Oplev bl.a. den 
unikke danske designvirksomhed WoodNWonder, som designer møbler skabt af lokalt træ. 
 
”Human Brands”, der går ud på, at personlighed og formål bliver afgørende for fremtidens brands. Oplev 
bl.a. produktet "Little Sun" – et unikt stykke legetøj udviklet til de flere end 1 milliarder familier i verden 
uden adgang til elektricitet. 
 
10 gode grunde til at deltage i 10-års jubilæet  

1. Se idéer eller prototyper blive foldet ud i 
Det Mobile FabLab, hvor der bruges 3D 
printer, laserskærer og CNC-fræser og vær 
med til at bygge en robot! 

2. Oplev 1:1 rådgivning og sparringen fra ek-
sperterne i IVÆRKSTEDET 

3. Se iværksættere finde deres business 
match i Business Datingområdet 

4. Mød serieiværksættere, nye iværksætter-
stjerner og et stærkt felt af investorer 

5. Overvær 50 forskellige iværksættere være 
starte en virksomhed på 6 timer! 

6. Oplev alle prisoverrækkelserne og bogla-
nceringen af et iværksættereventyr 

7. Gå på opdagelse i Business Trend-univer-
set 

8. Oplev energien og bliv inspireret af pur-
unge iværksættere i KIDS ENTREPRE-
NEURS området 
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9. Få insiderviden og smagsprøver fra årets 
FOOD ENTREPRENEURS 

10. Udnyt de gode tilbud fra udstillere og part-
nere - i anledning af 10 års jubilæet mod-
tager alle iværksættere en opstartspakke 
til en værdi af over 20.000,- kr. 

 
Du kan således møde tusindvis af iværksættere, der alle samles i Øksnehallen for at fejre 10-års jubilæet på 
Danmarks største Iværksættermesse Iværk&Vækst. Dørene til et optimistisk iværksættermiljø er åbne for 
etablerede kræfter som Lars Seier Christensen og Tommy Ahlers, for de nyere internationale successer som 
GRØD og Mikkeller, for et felt af unge iværksættere som Casper Blom og den 12-årige landmand Nico og 
mange mange flere.  
 

Iværk&Vækst i korte træk: 
Hvem: Danmarks største inspirationsforum for iværksættere og vækstvirksomheder! 
Hvad: Stedet hvor idéer bliver til virkelighed – inspiration, viden, netværk – alt under ét tag! 
Hvor: Øksnehallen, 12. og 13. september 2014 kl. 10-17 
 
Læs mere på www.ivaerk.dk eller download Iværksætterundersøgelsen 2014 her.  
 

For mere information kontakt: 
Eva Vedel, Arrangør af Iværk&Vækst, tlf. 24401370, eva@ivaerk.dk  
 

http://www.ivaerk.dk/
http://www.danskivaerksaetterforening.dk/files/14/ivaerksaetterundersoegelsen_2014.pdf
mailto:eva@ivaerk.dk

