
 

 

  

Iværksætteri  

i Praksis 

 



 

 

 

Få hjælp til at føre din drøm 

ud i praksis og få samtidig et 

godt netværk at sparre med  
 

 

Iværksætter i Praksis i ROSKILDE afholdes i tæt  

samarbejde mellem Zealand og Erhvervsforum Roskilde  

samt Lejre Kommune.  

 

 

Indhold 

Iværksætteri, rollemodeller, min forretningsmodel,  

innovation, jeg som iværksætter, selskabsformer og skat, 

salg, markedsføring/digital markedsføring, økonomi,  

fra plan til virkelighed 

 

Forløb 

Undervisningsdage - torsdage kl. 16.30-19.30 

 

5/3, 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 

14/5 og 20/5 

 

Mulighed for Eksamen 

11/6-20 

 

 

Kurset afholdes hos  

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi 

Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde 

 

 

Priser og tilskud 

Kr. 2.295,- 

Det er muligt at få tilskud via omstillingsfonden – se  

https://www.zealand.dk/gratis-efteruddannelse/ 

  

 

Sådan tilmelder du dig 

www.zealand.dk/modul/ivaerksaetteri 

Tilmelding senest den 20. februar 2020 

 

 

Kontakt 

Information om kursets indhold: 

→ Erhvervskonsulent Karina Hoffmann, Erhvervsforum 

Roskilde, karina@erhvervsforum.biz / tlf. 2480 

9063  

→ Erhvervschef Nynne Friis, Lejre Kommune  

nyfr@lejre.dk / tlf. 4033 7476 

Mere information om Akademiuddannelsen:  

→ Suzane Terpe, sute@zealand.dk / tlf. 5076 2806 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdspartnere 

Erhvervsforum Roskilde 

→ Rådgivning 

Erhvervsforum Roskilde står parat til at hjælpe dig på 

vej med individuel rådgivning. Vi tilbyder en times 

gratis rådgivning, hvor vi kommer rundt om din idé og 

hjælper dig skridtet videre.  

→ Netværk 

Som iværksætter har du mulighed for at blive en del 

af Erhvervsforum Roskildes erhvervsnetværk og til 

reduceret pris. Som medlem får du adgang til mere 

end 30 netværksskabende arrangementer om året.  

Erhvervsforum Roskilde er en privat erhvervsfor-

ening med ca. 500 medlemmer. Vi løfter bl.a. er-

hvervs- og iværksætterservice for Roskilde Kom-

mune. Læs mere om netværket og hvordan du får råd-

givning og bliver en del af netværket på erhvervsfo-

rum.biz 

 

Lejre Kommune 

→ Vejledning og sparring  

Som iværksætter i Lejre Kommune kan du hos vores 

erhvervschef få gratis vejledning omkring etablering 

af egen virksomhed, sparring på din forretningsidé og 

kontakt til de rette rådgivere, som kan hjælpe dig med 

at gøre idé til virksomhed.  

→ Netværk og viden 

Vores kendskab til de lokale virksomheder og er-

hvervsvilkår er stort, og vi hjælper dig gerne med at 

finde de rette lokale samarbejdspartnere. Vi tilbyder 

også forskellige arrangementer, der tilfører ny viden 

og øget netværk til virksomhederne. 

 

 

https://www.zealand.dk/gratis-efteruddannelse/
http://www.zealand.dk/modul/ivaerksaetteri

