
Iværksætteri  
i praksis



Drømmer  
du om  
at blive 
iværksætter?
→ Har du for nylig vovet springet? Eller er du allerede godt i 
gang, men savner inspiration og værktøjer?  

Iværksætteri i praksis



Zealand udbyder i tæt samarbejde med en 

række af regionens erhvervsråd faget Iværk-

sætteri i praksis.

På forløbet giver vi dig konkrete værktøjer og 

forbereder dig på et liv som iværksætter.

Gennem kurset kommer du omkring de kon krete 

værktøjer, de hårde facts og de blødere overve-

jelser, som støtter op om en fremtid for dig som 

iværksætter. Du vil møde undervisere med spe-

ciale og praktisk erfaring inden for de relevante 

temaer, og du kan vælge at samle din læring op i 

en forretningsplan.

Iværksætteri i praksis

Iværksætteri i praksis er et enkeltstående fag 

på akademiuddannelsen Innovation, produkt og 

produktion. 

Kurset svarer til 10 ECTS-point, og vi tilbyder en 

mundt lig eksamen baseret på et kort skriftligt 

oplæg om din virksomhed.

Information om kursets indhold

Hvis du gerne vil høre mere om kurset, kursets 

indhold og muligheden for netværk og hvordan 

det passer til dig og din virksomhed – eller din 

drøm om egen virksomhed – så kontakt Zealand 

via: efteruddannelse@zealand.dk / 50762670

Iværksætteri i praksis

Camilla Tellerup blev uddannet bygningsmaler i 

2012. I foråret 2017 deltog hun i et iværksætter-

kursus, hvor hun brugte de værktøjer, hun fik på  

kurset, til at starte sin egen virksomhed. Camilla 

valgte at blive selvstændig for bedre at kunne råde 

over sin arbejdsdag i forhold til også at være mor.  

Hun udfører opgaver for både private og offentlige  

virksomheder ved brug af nye og gamle  

malerteknikker. 



Kursets temaer

Iværksætteri i Praksis introducerer dig til forskel-

lige rollemodeller. Du bliver tilbudt en personlig-

hedstest, som beskriver dine stærke sider samt, 

hvad du skal være specielt opmærksom på som 

iværksætter. Det gør dig stærkere på dine mål, 

samt hvordan du kan bruge dine personlige kom-

petencer til at nå målene.

Jeg som iværksætter

Indsigt i budgettering, finansiering, daglig drift og 

økonomistyring er rygraden i en velfungerende 

virksomhed. Du bliver introduceret til de centrale 

begreber, værktøjer og skabeloner med udgangs-

punkt i din virksomhed.

Styr på økonomien

Hvad er det for en type virksomhed, du ønsker 

at skabe og er dine idéer i overensstemmelse 

med kundens ønsker? Forretningsmodellen giver 

dig værktøj til at få overblik over dine kunder, dit 

produkt, ressourcer, samarbejdspartnere m.m.

Du vil gennem andre iværksættere og koncepter 

få inspiration til, hvordan du kan tænke differen-

tiering, kreativitet og innovation ind i din virk-

somhed, så du i højere grad kan adskille dig fra 

konkurrenterne.

Forretningsmodeller  
og innovation

Et succesfuldt salg handler om at forstå sit mar-

ked, sin kunde og beslutningsprocessen, samt 

hvordan du kan bruge sit netværk.

Du skal med udgangspunkt i din egen virksom-

hed identificere identificere marked, konkurren-

ter og kunden. En række praktiske øvelser hjæl-

per dig med at træne din salgskommunika tion 

med udgangspunkt i din virksomheds salgsprofil 

og din personlige profil. Du får forskellige værk-

tøjer, som styrker dit salg over for forskellige 

kundetyper.

Fra svært til succesfuldt salg

Få styr på, hvordan du bedst organiserer din 

virksomhed. Vi gennemgår de forskellige 

virksomheds typer samt hvilke forpligtelser, 

de medfører i forhold til ansvar, finansiering, 

personlige økonomiske forhold, regnskabsaflæg-

gelse mm.

Lær også om de grundlæggende kontrakter og 

regler for handel både mellem virksomheder 

og til private kunder samt dine forpligtelser og 

rettigheder ift. moms og skat.

Selskabsformer, skat og jura

Salgssucces bygger på tydelig kommunikation til 

din målgruppe – din markedsføring. Vi fokuserer 

på målgruppevalg, budskab og marketingaktivi-

teter. Det hele bygges sammen i en enkel mar-

kedsføringsplan. Vi tager også et kritisk blik på 

de mange muligheder, samt hvilke markedsfø-

ringsaktiviteter du bør afholde dig fra at investe-

re tid og penge i.

Du vil blive undervist i digitalmarkedsføring, 

hjemmeside, Facebook, søgeoptimering m.m.

Markedsføring,  
digital markeds føring og  
visuel identitet

Iværksætteri i praksis



Drømmer du om at starte 
egen virksomhed?  

Vi hjælper dig med viden om opstart, drift og 

udvikling af din egen virksomhed. Du får under-

visning, der er målrettet dit ønske om at være 

iværksætter.

Kurset er for alle iværksættere og nyere virksom-

hedsejere.

Du behøver ikke at have et CVR-nummer for at 

kunne tilmelde dig. 

Iværksætteri i praksis

Pris og forplejning 

Prisen for forløbet inkl. forplejning fremgår af 

det vedlagte indstik.

Kurset er for alle iværksættere og nyere virksom-

hedsejere. 

Du behøver ikke have et CVR for at kunne 

tilmelde dig.

Tilmelding, kursusstart og adresser

Se den specifikke information om forløbet i 

vedlagte indstik. 

Adgangskrav

Du skal minimum have en relevant erhvervsud-

dannelse, grunduddannelse for voksne, studen-

tereksamen eller lignende samt 2 års relevant 

erhvervserfaring, for at kunne deltage. 

Tjek www.zealand.dk/modul/ivaerksaetteri for 

at tilmelde dig det Iværksætteri i Praksis-kursus, 

der er relevant for dig.
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Shaun Gamble gennemførte Kalundborgegnens 

Erhvervsråds iværksætterkursus i foråret 2013. I dag 

driver han Costa Kalundborg Kaffe, der er et lille 

kafferisteri. Han leverer til både private, firmaer og 

detailhandlen. Costa Kalundborg Kaffe driver også 

en kaffevogn og planerne stopper ikke der. Shaun er 

i fuld gang med at udvide kafferisteriet og arbejder 

på at etablere en fast café i Havneparken i Kalund-

borg, samtidig med at kaffevognen kører videre ved 

siden af.

Gode bønner blev  

god business i Kalundborg

zealand.dk

Forstå niveauerne i efteruddannelse
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Det ordinære
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Voksen- og 
efteruddannelsessystemet


