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Ryk direkte i fængsel  

og vær med til at bryde muren for 

både grønne Start Ups og hårdkogte 

serieiværksættere! 



BRYD MUREN OG INDTAG FÆNGSLET! 
 
 
 

Vær med til at styrke og inspirere fremtidens 

Vækst Danmark og skab resultater for både din 

egen virksomhed og andres! 
 

Iværk&Vækst er Danmarks største inspirationsforum for 

iværksættere og vækstvirksomheder. 

 

Det overordnede mål er at skabe flere bæredygtige virksomheder 

og arbejdspladser i Danmark og at bringe selvstændige til det 

næste udviklingsniveau.  

 

Nu slipper vi fangerne og de vilde iværksætter ambitioner fri! 

 

HVEM KOMMER?   

På I&V møder du en attraktiv målgruppe af virksomhedsejere, 

iværksættere, selvstændige, investorer ,virksomhedsledere og 

forretningsfolk med interesse for vækst, innovation , netværk og nye 

business trends. 

• 56  % mænd og 44% kvinder  

• 76,2 % er over 30 år  

• 79,5 % bruger over 3 timer på messen  

• 5,9 % er studerende 

• 58 % har egen virksomhed 

• 26,5% har været selvstændige i over 2 år  

• 67,2% er enkeltmandsvirksomheder  

• 95,4% ønsker at deltage igen  

 

 

 

 

Møde udstillerne 56,4 %)  

Opleve talerne (66,4 %)  

Få rådgivning (18,8 %)  

Netværke og finde nye samarbejdspartnere (63,6 %) 
 

 

De besøgende tilbringer i gennemsnit 4-5 timer på 

Iværk&Vækst! 

 

 

Formål/Værdi for de besøgende. ”Jeg 

kommer for at….” 
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ÅRETS MEST FÆNGSLENDE IVÆRKSÆTTERTRÆF 

PROGRAM OG AKTIVITETER 

Med FÆNGSLET i Horsens som ramme er der bl. lagt op til : 

 

CELLEDELING 

Netværk og Business Dating 

 

IVÆRKSÆTTERPRÆDIKENER 

Indlæg fra iværksætter rollemodeller i Fængselskirken 

 

FÆNGSELSNØGLEN TIL KAPITAL 

Matchmaking mellem iværksættere og investorer 

 

JANTELOV BAG TREMMER 

Globalisering og Vækst 

 

STATE PRISON FOOD COURT 

Food Entrepreneurs og innovative fødevareproducenter 

 

AGAINST ALL ODDS 

Fra kriminel til iværksætter, unikke iværksætterudbrydere 

 

FÆNGSLET ROCKER…. 
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MASSIV MARKEDSFØRING 

 GENEREL MARKEDSFØRING AF I&V 

 Printannoncering i udvalgte aviser og magasiner 

 Omtale i magasinet IVÆRKSÆTTEREN, særudgave op til I&V 

 TEMA-tillæg i Jyllands Posten i ugen op til I&V 

 Banner- og online annoncering – diverse sites 

 Nyhedsbreve (+9.000 modtagere) 

 Målrettet PR-indsats 

 www.ivaerk.dk 

 Stor indsats på de sociale medier, herunder  FB med +21.000 likes 

 Via partneres og udstilleres egne markedsføringskanaler 

 

 MARKEDSFØRING AF DIG SOM UDSTILLER 

 Firmanavn, og webadresse på www.ivaerk.dk 

 Weblink fra www.ivaerk.dk til egen web  

 Firmanavn  i magasinet IVÆRKSÆTTEREN 

 Firmanavn  i førende dagblad op til messen 

 Tilbud om supplerende markedsføring følger (tilkøb) 

 Redaktionel omtale i IVÆRKSÆTTEREN (forbeholdt hoved- og 

temapartnere) 

 Omtale i nyhedsbrev (forbeholdt hoved –og  temapartnere) 

 Omtale på facebook (forbeholdt hoved- og temapartnere) 
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FÅ DIN EGEN CELLE - UDSTILLERINFO  

         IVÆRK&VÆKST HORSENS 2015 

FÆNGSLET,  Fussingsvej 8, 8700 Horsens 

  Onsdag   15/4  - Indrykning kl. 14.00 - 20.00 

  Torsdag  16/4  - Finpudsning  kl. 08.00-  08.45 

  Torsdag 16/4  - Arrangement kl. 09.00 - 17.00 

  Torsdag  16/4 -  Udrykning  kl. 17.15 - 21.00 

 

 

 

Få din helt egen celle, hvor du frit og helt uden håndjern 

kan præsentere dine kerneydelser og produkter overfor 

både serieiværksættere og håbefulde nye. 

 

Cellerne fremstår rå og autentiske, nogle med graffiti og alle 

med afskallede vægge i alverdens fængselsfarver. El-stik 

(230V-1.000W), enkel loftsbelysning samt celle firmaskilt 

inkl. 

Celle + rådgiverplads i ARRESTEN (gulvplan) 

Inkl. et fastgjort lille ridset bord og 1 slidt stol 

Pris kr. 9.995,- excl. moms. 
 

Celle i Gl. Celle (fængselsgange i 4 etager) 

Celle uden inventar, fra kr. 3.995,- excl. moms 
 

Fængselsafgift/Tilmeldingsgebyr  

Kr. 2.995,- excl. moms 

Medfanger/medudstillere betaler separat gebyr. 

 

 

 

 

. 
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Foto: Gammel Celle 

Foto: Arresten 



HOVED- ELLER TEMAPARTNER PÅ I&V? 
 

Holdet bag Iværk&Vækst 2015 består af et stærkt partnerteam suppleret af dedikerede samarbejdspartnere og 

engagerede udstillere.  I&V er økonomisk båret af partnere , udstillere og en uvurderlig lang række af 

iværksætter ildsjæle.  

 

Vil du med i inderkredsen blandt hoved- eller temapartnere og dermed være medafsender på en 

veletableret succes ? Du kan være medafsender på et specifikt tema/aktivitet eller gå all in og være 

medafsender på alle platforme. 

 
 

• Du møder et stort udsnit af både nye og etablerede iværksættere, nye samarbejdspartnere og 

forretningsforbindelser samt de førende aktører på iværksætterscenen. 

• Du får friske input til din egen virksomhed og kan involvere både medarbejdere og samarbejdspartnere i 

arrangementet. 

• Du brandes tydeligt som en aktør, der har førertrøjen på indenfor iværksætteri og kan integrere eventen i 

din generelle markedsføring – internt som eksternt  

• Du får en enestående eksponering overfor målgruppen. 

• Du opnår særlige partnerfordele (netværksmuligheder, bedste stand placering, mulighed for 

temaværtsskab) 

• Du har indflydelse på program og aktiviteter, herunder indlægsholdere 

• Du får eget billetlink, så du kan invitere alle kunder og interessenter gratis indenfor på I&V  

• Hør om muligheder og hvilke temaer, der kan bringes i spil, kontakt Eva Vedel på tlf. 24 40 13 70. 
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KONTAKT: 
 

 Eva Vedel 

Telefon +45 24 40 13 70  

E-mail: eva@ivaerk.dk 
 

 

 

VI GLÆDER OS TIL AT 

BYDE DIG VELKOMMEN PÅ 

ÅRETS MEST 

FÆNGSLENDE 

IVÆRKSÆTTER EVENT! 

 

 

 
TILMED DIG VORES NYHEDSBREV 

på www.ivaerk.dk og få løbende friske 

nyheder om Iværk&Vækst.  

 

 

 

BOOK DIN CELLE NU! 
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http://www.ivaerk.dk/

