Fra idé til virksomhed på 6 uger

Accelerator
- Et iværksætterkursus

Om Accelerator
Accelerator er et tilbud
til dig, som er ledig, bor
i Aarhus kommune og
har en drøm om at blive
iværksætter.
Hos TalentMatch
mener vi, at nøglen
til en succesfuld start
som iværksætter er en
kombination af læring,
praktisk arbejde og
professionel sparring.
Derfor har vi udviklet et
nyt iværksætterforløb
i samarbejde med
Jobcenter Aarhus og
STARTVÆKST Aarhus.

Formlen er simpel: Du ved
hvad du vil - præsenter det
for os, så hjælper vi dig godt
i gang med alt det andet.
Hvis du ikke er helt skarp til
at “pitche” din idé, så kan vi
også hjælpe dig med det.
Hele forløbet varer 6 uger
og når du er igennem,
står du stærkere end
nogensinde med din nye
virksomhed.
Det bliver ikke let, men vi
tror på, at et skarpt fokus
og et godt produkt kan
bane vejen til en succesfuld
fremtid som selvstændig.
Danmark har brug for
folk som dig til at skabe
arbejdspladser og vækst.

- En ny måde at iværksætte på
Accelerator fører dig
igennem et forløb
bestående af workshops,
individuel sparring og
en række sprint, hvor du
som deltager er ude i
‘marken’ og løse opgaver.
Kurset foregår i et
inspirerende miljø sammen
med andre iværksættere fra
forskellige brancher.
Undervisningen er en
kombination af oplæg,
selvstændigt arbejde,
gruppearbejde og personlig
rådgivning.
- Alt sammen med fokus
på effektivt at rykke dig
nærmere opstart af egen
virksomhed.
6 forskellige workshops
giver input, overblik, stof til

eftertanke og handling.
Mellem hver workshop
mødes du med din
sparringspartner, hvilket
sikrer, at du er skarp på de
opgaver, der er blevet aftalt
og som skal løses ude i
‘marken’ (sprintet).
Du får desuden støtte
og sparring fra det
kompetenceteam, som du er
blevet matchet med på første
dag.
Når du er igennem
forløbet står du med en
gennemarbejdet drejebog for
din fremtid som selvstændig.
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6 uger - 6 moduler
Din

Din iværksætterprofil &
personligt lederskab
Introduktion til Accelerator-forløbet.
Formål, indhold og proces.
Du præsenterer dig selv og din idé for
gruppen og bliver placeret i en følgegruppe.
Vi udpeger din personlige rådgiver.

Dagen rundes af med workshoppen
‘personlig ledelse’, der introducerer dig til
livet som proaktiv iværksætter.
- Motivation og selvdisciplin
- Proaktiv planlægning
- Fokus på målet

Dit forretningsgrundlag

Sådan sælger du til dine
kunder

Hvad er din forretningsidé og hvilke
primære opgaver udfører din virksomhed,
så der skabes værdi for kunderne?

Hvis du er iværksætter, skal du også være
sælger. Derfor er det vigtigt, at du forholder
dig til hvordan du skal sælge dit produkt.
Desuden skal du have klarlagt hvilken type
sælger, dine kunder ønsker at møde.

Vi hjælper dig med at kortlægge dit
produkts markedspotentiale, med
udgangspunkt i målgruppen. Vi kigger
også på andre vigtige parametre gennem
forretningsmodellen BMC.
Workshoppen skal være med til at gøre dit
fokus skarpt og sikre at du kommer godt
fra start.
- Idéen, produkter og ydelser
- Målgruppe(r)
- Virksomhedens forretningsmodel (BMC)

På denne workshop arbejder vi med at
Vi kigger desuden på dit marked og den
konkurrencesituation, din virksomhed

- Introduktion til begrebet ’salg’
- Kunsten af kende dine kunder
- Hvordan adskiller du dig fra dine
konkurrenter?

Under forløbet laver du en række sprint,

Sparring - Du får tilkoblet en sparringspartner

6 uger - 6 moduler
Moms, Kontrakter,
fakturaer & bon’er
- Best Practises

Markedsføring
- og visuel identitet
Hvordan skaber du en virksomhed, der
oser af professionalisme og troværdighed?
- Der er kun 30 sekunder til at gøre et godt
indtryk.
Vi hjælper dig med at få din virksomhed
til at fremstå professionel og går i dybden
med de virkemider, der skal der til for at
skabe det rigtige udtryk og budskab’?
Vi kigger nærmere på:
- Website
- Salgsmateriale
- Sociale Medier
- Pressemeddelelser

Som iværksætter er det vigtigt at have et
skarpt øje på dine udgifter såvel som dine
indtægter.
Vi hjælper dig med at at afkode den
administrative del af at være iværksætter.
Du introduceres til simple værktøjer,
der i det daglige sikrer dig en effektiv
forretningsgang.

Pitch din virksomhed
Med udgangspunkt i specifikke teknikker
lærer vi dig at ‘pitche’ din idé på flere
forskellige måder, så du hver gang
efterlader et godt indtryk.
Du skal træne dit pitch, da du på kursets
sidste dag skal præsentere det overfor et
professionelt panel.

Vi får besøg af en konsulent fra
virksomheden Dinero, der kommer med
deres bud på, hvordan du som iværksætter
på letteste vis laver bogføring, fakturerer og
holder styr på moms- og årsregnskaber.
- Det har aldrig været nemmere, end det er
idag.

hvor du tester markedet med udgangspunkt i din forretningsidé

som løbende hjælper
dig med at holde fokus
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Feedback og fremtid
Afsluttende evaluering
Du har nu arbejdet med din egen virksomhed
i 6 uger og er ved at være flyveklar som
iværksætter.
På kursets sidste dag fremfører du dit
pitch overfor et stærkt panel af erfarne
erhvervsfolk, der alle har det til fælles, at have
startet egen virksomhed med succes.
Panelet giver dig en afsluttende feedback
på din præsentation og forretningsidé som
helhed.
Vigtige input som du kan tage med dig videre.
Du mødes afslutningsvis med din
sparringspartner. I gennemgår køreplanen i
din drejebog og aftaler opfølgende møde.
Du er nu klar til at tage det endelige spring ud i
livet som iværksætter.

- Et stærkt team
Hos TalentMatch er du i trygge hænder. Vi
er selv erfarne iværksættere og kender til
lysten ‘at drive sit eget’.
Vi ved også, at selv den bedste idé ikke
alene er nok til at skabe en bæredygtig
forretning. Der skal simpelthen mere til.
Vi tager udgangspunkt i dig og din idé. Giver
dig adgang til vores viden og vores netværk.
Vi har håndplukket de bedste undervisere,
hvilket er din sikkerhed for, at du ikke går
tomhændet herfra.
- Vi glæder os til at møde dig.
TalentMatch teamet

TalentMatch
Studsgade 44
8000 - Aarhus C
7734 8122
start@talentmatch.dk

-Tilmeld dig idag!

Læs mere på:

www.talentmatch.dk
I samarbejde med

