Business = lek
12. - 15. nov. 2018
www.nfdr.no

Business er enkelt og beintøft på samme tid. Årets gründeruke
vil gi deg inspirasjon, praktiske verksteder, nyttige erfaringer
og verdifulle kontakter. Bli inspirert av kloke foredragsholdere,
og lær av lokale gründere.

Les mer på nfdr.no

Vi ønsker å vise deg at business kan være lekende lett!

Mandag 12. november

Tirsdag 13. november
Kl. 09.00 - 12.00

Fra idé til marked

Gründerverksted – treff blink!

Her vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle
ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien!

Leder av dagens verksted er Trude Bjørlykke Hansen i
Reinspikka Suksess

Sted: Papirbredden 3, Drammen

Sted: Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen

fot
o:
to
m
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Kl. 12.00 - 14.00

Kl. 09.00 - 15.30

Gründerverksted - vil du ha økt selvinnsikt, både som menneske
og som pitcher? Da er kanskje dette verkstedet noe for deg!

Unge ledere 2018 – del 1

Med Tone Aas Skålevik, human advisor CXS Growth

Driver du ungdomsbedrift og er interessert i ledelse? Vil du utvikle deg
som person og lære mer? Da er kurset Unge Ledere noe for deg!
Kurset går over to dager, tirsdag 13. og onsdag 14. november

Sted: Energibygget, Drammen

Sted: Grønland 67, Drammen

Kl. 18.00 - 20.30

Kl. 14.00 - 17.00

Hvordan gå fra idé til business, og ha det
gøy på veien?

Gründerverksted – planlegging
Leder av dagens verksted er Kristine Tande De Lemos i
Kortreistkurven AS

Bård Eker, industridesigner og forretningsmann
Nils Apeland, kommunikasjonsekspert

Sted: Lierlaben, Lier

Sted: Isachsen AS, Nedre Eiker

Onsdag 14. november

Torsdag 15. november

Kl. 09.00 - 12.00

Kl. 08.00 - 10.00

Gründerverksted – hvordan få pressens oppmerksomhet?

Gründerfrokost – få gode tips i oppstartsfasen. Vi heier på deg som
gründer, og ønsker at du skal få den beste starten!

Leder av dagens verksted er Geir A. Arneberg, ansvarlig redaktør for
Byavisa i Drammen, Moss og Sandefjord

Malin Willassen fra DNB, Eivind Thorstad og Jorunn K. Bergmann fra Deloitte

Sted: Universitetet i Sørøst-Norge, Drammen

Sted: DNB, Bragernes Torg, Drammen

Kl. 09.00 - 15.30

Unge ledere 2018 – del 2
Driver du ungdomsbedrift og er interessert i ledelse? Vil du utvikle deg
som person og lære mer? Da er kurset Unge Ledere noe for deg!
Kurset går over to dager, tirsdag 13. og onsdag 14. november
Sted: Grønland 67, Drammen

Kl. 12.00 - 15.00

Kl. 12.00 - 15.00

Gründerverksted –
motivasjon og selvledelse

Gründerverksted – smart
start gjennom Lean Business

Leder av dagens verksted er Trine Jansen,
coach og mental trener

Gründerverksted med Steinar Larsen,
seriegründer

Sted: Comfort Hotel, Union Brygge, Drammen

Sted: Energibygget, Drammen

Kl. 17.00 - 20.00

Kl. 15.00 - 18.00

Gründerverksted – hvordan få fisken på kroken?

Våg å satse – ut og lek!

Hvorfor selger jeg ikke, når det jeg tilbyr er så bra?
Siv Iren Sveen, freelance salgsrådgiver og coach

Vi starter med mat og mingling.
Gjør noe viktig! Foredrag av professor Sjur Dagestad.
Han vil ta oss med på en liten reise i innovasjonens verden.
Innovasjonsprofessoren og seriegründeren snakker som en standupkomiker
og har aldri lært innovasjon på skolen. Dette vil du ikke gå glipp av!

Opptur og nedtur – gode råd og tips for og lykkes
Geir Brudeli, gründer av Brudeli Tech
Sted: Aksen Næringspark, Øvre Eiker
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Pitche-konkurranse med vinneren av finalen til Ungt Entreprenørskaps
Gründeridol og finalister fra kvalifiseringsrunden.
Kl. 18.20 - 20.00

CXS Growth & LQD inviterer til startskudd investorklubb

fo

Sted: Energibygget, Drammen

takk til våre samarbeidspartnere

CXS Growth, Deloitte, DNB, Drammen kommune, Driv inkubator, Etablererveiledningen i
Drammensregionen, Innovasjon Norge, Lier Næringsråd, Nedre Eiker kommune, Nedre Eiker
Næringsråd, Norsk senter for flerkulturell verdiskapning, NV 2020, Ungt Entreprenørskap,
Universitetet i Sørøst-Norge, NYG Reklame og Øvre Eiker Næringsråd

Gründeruka Drammensregionen

nfdr.no

