
Gründerverksted - Planlegging!!
Gründerverkstedet skal være en trygg øvingsarena hvor du treffer likesinnede  

og blir utfordret, får sparring, går utenfor komfortsonen. 

Lær å planlegge med Lean Start-up Canvas

Veien fra ide til marked starter med å la kundene av-
gjøre om ideen din er god. Bli med på verksted og få 
erfaring i å bruke Lean Start-up Canvas som et effektivt 
verktøy for en smidig (lean) prosess fra idé til marked.

Vårt mål er å gi deg en erfaring i hvordan du kan bruke Lean Start-up 
Canvas som et verktøy for raskt å teste ut egen idé, på dine faktiske 

kunder. Det fokuseres på hva som er unikt med din idé, hvilket problem du løser, hvordan din ide løser problemet og hvilke målepa-
rametre du kan bruke for å se om antakelsene dine stemmer.

Hva vi skal bruke tiden til?
Kjennskap – Det blir en rask introduksjon til de ulike elementene som utgjør Lean Start-up Canvas
Erfaring – Gjennom gruppeøvelser ønsker vi å gi deg mulighet til å jobbe med de ulike elementene i canvas’et for din idé. Gjennom 
diskusjon og tilbakemeldinger fra gruppa håper vi du kan få utfordret og finpusset dine antakelser rundt egen idé. 
Praksis – Alle skal i løpet av verkstedet ha fylt ut ett canvas og vi vil bruke siste del av kvelden på presentasjon i plenum. Formålet 
er å trå litt ut av comfortsonen, trene på å snakke om egen idé foran andre og ta imot konstruktive tilbakemeldinger.

Leder av dagens verksted - Kristine Tande De Lemos i Kortreistkurven AS
Kristine har bakgrunn som Sivil Ingeniør i Teknisk Kybernetikk, har jobbet 
10 år i oljebransjen, er utdannet Lean Black Belt fra Lean Akademiet og er 
gründer av Kortreistkurven.

 
Tirsdag 13. november kl. 14-17 

Sted: Lierlaben, Vestsideveien 9F, Lier

Bindende påmelding til Etablererveiledningen: 
lisbeth.torkildsen@etablererveiledning.no

Påmeldingen lukkes ved maks antall 14 stk. 
Her er det førstemann til mølla prinsipp!

Passer for alle som ønsker  
å få fart på gründerideen sin!


