Alternativ finansiering og partnerskab
- er du bevidst om mulighederne?
Alt for få virksomheder, iværksættere og foreninger benytter sig af mulighederne for at
skaffe alternativ finansiering fra de mange risikovillige kilder, også kaldet crowdfunding.
Derfor inviterer vi til en aften dedikeret til finansiering, hvor vi også vil sætte fokus på
udbytte af nytænkende partnerskaber.

PROGRAM
Torsdag 24. januar kl. 16.00-21.00 | Thy Huset, Tilstedvej 73, 7700 Thisted
16:00

Velkomst
Kim Bak Kristensen, erhvervschef, Thy Erhvervsforum

16:15

Hvad er et godt partnerskab anno 2018? Hvad kan
virksomheder/brands og lokalsamfund få ud af at
arbejde sammen på nye måder?
Tomas Olesen, Client Service Director, Envision. Forfatter til
bogen ”Luk logoland – en bog om intelligent sponsering”

TALK 1 // COOPs crowdfunding platform

17:30

Mad og netværk

TALK 2 // Lendinos crowdlending platform

18:00

4 forskellige talks
Mød 4 danske finansieringsplatforme.
Få indblik i hvordan de enkelte platforme virker, og hvordan
du planlægger at komme i gang med en crowdfunding eller
crowdlending kampagne.
Vælg én af følgende talks:

Nikolai Jæpelt fra Coops egen crowdfunding platform
fortæller om dine muligheder for finansiering til nye
tiltag som lokal fødevareproducent.

Andreas Helgasson Rex fra Lendino fortæller om,
hvordan du låner penge til din start-up eller virksomhed
via crowdlending.

TALK 3 // Booomerang platform
Michael Eis fra Booomerang fortæller om, hvordan du
får samlet penge ind til din egen eller din forenings
projektidé.

TALK 1 // COOPs crowdfunding platform

TALK 4 // Nordjysk Lånefond
TALK 2 // Lendinos crowdlending platform
TALK 3 // Booomerang platform

Poul Kvist fra Nordjysk Lånefond vil give indblik i,
hvordan du låner penge til din start-up eller virksomhed
beliggende i Nordjylland. Der ydes kun lån til projekter
med et klart innovativt udviklingsperspektiv.

TALK 4 // Nordjysk Lånefond
19:00

Kaffe og netværk

19:30

Anvend video til at pitche dit projekt
Mange crowdfunding projekter kræver din idé formidlet via
videomediet. En del danske fonde stiller nu også krav om små
præsentationsvideoer om din projektidé eller
iværksætterdrøm.
Men hvordan laver man en fængende video der sælger
projektet? Hvad er de grundlæggende spilleregler?
Facilitator og underviser, Janne Schmidt Nielsen, Den
Skaeve Vinkel

20:45

Afrunding
Per Søndergaard, direktør, Morsø Erhvervsråd

21:00

Tak for i aften

Praktiske oplysninger:
Målgruppe
Virksomheder, Iværksættere og foreninger
Pris
60 kr. inkl. forplejning
Tilmelding
Senest 10. januar på www.thyerhvervsforum.dk eller
www.mer.dk
Har du spørgsmål? Kontakt
Thy Erhvervsforum, Krista Dixen Jensen T.: 5129 8999
Morsø Erhvervsråd, Gitte Kjærgaard T.: 2441 5860

