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HELLOSKIN FRA IDÉ TIL DEN HURTIGSTE VOKSENDE VIRKSOMHED PÅ UNDER 100 DAGE HOS LEO INNOVATION LAB

ER IVÆRKSÆTTERLYSTEN PÅ RETUR I DANMARK?
Danmark har taget en hidtil uset nedtur og er på enkelte
områder på niveau med Afrika og lande som Rumænien
viser iværksætterbarometeret Global Entrepreneurship
Index.

ALT OM GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 2017
Arrangementerne og ambitionerne har aldrig
været større
FRA IVÆRKSÆTTERI TIL CORPORATE OG TILBAGE IGEN
Preben Damgaards hjertebarn blev til milliarddrøm

LEDER

EN NY BEJLER TIL
IVÆRKSÆTTERSTJERNERNE

NU GØR VI ONLINE
BETALING EASY-PEASY
Efter mere end to milliarder gennemførte transaktioner over 19 succesfulde
år, tager vi det næste store skridt mod fremtiden for e-handel og gør
online-betalinger endnu enklere, sikrere og mere stabile.
Velkommen til vores nye løsning Easy!

ALT-I-ÉN

Én enkel aftale for kort og faktura, der også
inkluderer indløsning, gør det nemt at komme
hurtigt i gang.

EASY CHECKOUT

Lynhurtig betaling i et betalingsvindue der
indlejres i din webshop, hvor tilbagevendende
kunder kan betale med blot ét enkelt klik.

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening
t sætte i værk er grundlaget for al udvikling.
Uden iværksætteri går samfundet i stå. Men
iværksættere kan ikke stå alene. Det er lang
tid siden, at iværksætteri blev betragtet som
en enlig opfinders værk. Iværksætteren er en
ombejlet stjerne, og hun skal sætte et solidt hold for at nå
sine mål.

EASY ADMINISTRATION

Følg dit salg i real-tid i vores brugervenlige
admin portal. Alle betalinger i én afstemning
sparer tid på bogføring.

EASY INTEGRATION

Støtter de mest populære open source
platforme som for eksempel Prestashop,
WooCommerce, Opencart & Magento.

Vil du gerne øge konverteringen i din webshop?

Henriette Høyer
Head of Sales
DIBS
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som er et nyt kapitel, der
ændrer rammerne for
e-handel. Vores ambition
er, at få markedets bedste
check-out der forenkler
alle betalingstrin for både
forbrugere og webshops.

Iværksætterne har i sandhed fået en ny bejler, der tidligere blot så ned med foragt. Der går ikke en uge uden, at en
stor etableret virksomhed forsøger sig med et co-working
space, en inkubator, innovation lab eller hvad det hedder
sig. Men hvad handler det om, og hvordan lykkes man
med at forene de to?
Det er netop temaet for årets Global Entrepreneurship
Week Denmark (GEW). Her sættes entreprenørskab for
tiende år i træk på dagsordenen. Denne gang under overskriften: ”Når små og store virksomheder samarbejder”.
De etablerede virksomheder forsøger at være på forkant
og søger hjælp hos mindre virksomheder og iværksættere,
når nye forretningsmodeller og kerneforretningen skal
innoveres. Med partnerskaber får de adgang til iværksætterens guld: Nytænkning og innovation. I bytte får startups adgang til know-how, finansiering og kompetencer på

Læs mere på www.dibs.dk/easy eller
ring til os på 70 20 30 77

- Vi hjælper rigtig mange
iværksættere i gang med
at opnå en succesfuld webshop og går ind for, at det
skal være nemt at komme
hurtigt i gang med at starte
op. Derfor lancerede vi Easy,

Samarbejde er vejen til succes. Det kan være samarbejde
med investorer, medarbejdere, institutioner, mv. På det
seneste har en ny aktør meldt sin ankomst som bejler til
iværksætterstjernerne. Flere store virksomheder har set,
at selv det mest solide forretningsgrundlag hurtigt kan
smuldre, når udviklingstempoet er så opskruet, som vi
ser i dag. Umiddelbart et aparte forhold. De store solide og
de små agile. Før spiste de store fisk de små. Nu spiser de
hurtige de langsomme.

Vi glæder os til at hjælpe
dig med at komme i gang
med at modtage online
betalinger eller øge
konverteringen i din
nuværende webshop.

alle hylder.
Et eksempel er den gamle fondsejede medicinalkoncern LEO Pharma i Ballerup, som efter mere end 100 års
behandling af hudsygdomme nu gerne vil tættere på
patienten og den nye virkelighed i hendes lomme: Mobiltelefonen. Målet er at skabe løsninger i samarbejde med
iværksættere til gavn for såvel patienter som læger og
betalere. Eksempelvis at patienter via en app kan komme
i kontakt med hudlæger og udveksle erfaringer med andre
patienter.
Det kræver en tankemæssig revolution af en virksomhed
med mere end 5000 ansatte. Her har man valgt at oprette
et særligt innovationscenter LEO Innovation Lab geografisk adskilt fra hovedsædet på vestegnen, og sat handling
bag ordene med 500 mio. kr. Nu arbejder 80 iværksættere
fra 20 nationer i hjertet af København med at prøve nye
ideer.
Iværksætteren er budt op til en ny dans. Det er fristende
at tage den store trygge hånd, men hvor fører den hen?
Hvordan undgår man at blive trykket ned, men netop
lykkes sammen. Vi stiller spørgsmålet her og giver i denne
særudgave af magasinet nogle svar, selvom de ikke er entydige. I hele uge 46 kan du følge temaet. Der er mere end
200 arrangementer i kalenderen og samtidig skal årets
IVÆKSTpriser uddeles, der i år også belyser emnet.
God iværksætteruge.
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NY UDGIVELSE

KATALYSERENDE
SAMARBEJDER MELLEM
CORPORATES OG STARTUPS
ER I VÆKST

Bliv medlem
inden den 31.12.17
og få 1 års gratis
indtægtssikring

Af Alex Randrup, Redaktør
lobal Entrepreneurship Week er luften!
Vi har i denne udgave af IVÆRKSÆTTEREN
taget afsæt i dette års tema for GEW: Samarbejdet mellem corporates og startups. Der i
den grad behov for at belyse samspillet og dynamikken
mellem de forskellige aktører, for når man skraber
overfladen finder man hurtigt ud af, at samarbejder og
partnerskaber tager sit afsæt i så meget mere end bare
PR-historier og investeringsmuligheder.
Parolen har været, at startups disrupter de store
virksomheder og æder sig ind på deres markeder og at
de store virksomheder er grådige, topstyrede og hader
konkurrencen fra de nye i klassen. De er blevet set
som konkurrenter, men virkeligheden er i dag en helt
anden. De etablerede virksomheder forsøger at være på
forkant med de kommende ændringer og søger derfor
hjælp hos mindre virksomheder, når nye forretningsmodeller og kerneforretningen skal innoveres. Startups
får adgang til know-how, finansiering og kompetencer
på alle hylder.
Vi dykker ned i dette samspil og bringer historier om,
hvorledes partnerskaber og dynamikken mellem corporates og startups kan tage sig ud. Én ting er sikkert.
Partnerskaber kan ikke sættes på formel, hvorfor
historierne i dette nummer ikke er entydige.
I anledningen af GEW-temaet er magasinets profil
naturligvis et Startup/Corporate Collab. Vi har mødt
onlineplatformen HelloSkin, der er oprettet på under
100 dage og er i dag den hurtigste voksende enhed i
medicinalvirksomheden LEO Pharmas højtprofilerede
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”iværksætterfabrik” LEO Innovation Lab, der er en innovationsafdeling i den hundrede år gamle fondsejede
medicinalvirksomhed LEO Pharma i Ballerup.
Vi stiller desuden skarpt på drengene fra Washa, der
siden 2014 har haft fart over feltet med at gøre tøjvask
nemmere for danskerne. I de seneste år har de samarbejdet med den britiske vaskerigigant Berendsen.
Det har været et samarbejde, der har budt på mere end
bare økonomisk hjælp. Det er grunden til, at Washa er,
hvor de er i dag, mener en af stifterne og CEO i virksomheden, Karim Ben M’Barek.
Fra de små til de store hæderkronede virksomheder.
Danske Bank har fået øjnene op for iværksættere og
har i dag indarbejdet et iværksættermindset i kerneforretningen for at drive forretningen frem. Hvad end det
betyder, får du svar på i magasinet.
Naturligvis hylder vi GEW, virkelysten og innovationen
i dette nummer, men på flere parametre er iværksætterlysten på retur i Danmark. Vi tager sagen under lup
og tager temperaturen på dansk iværksætteri.
Husk at GEW er så meget mere end det her magasin.
Der er mere end hundrede arrangementer i kalenderen. Vi har samlet de arrangementer du bare ikke
må misse her i magasinet. Tjek endelig også Gew.dk.
Ambitionerne og arrangementerne har aldrig været
vildere end i år.
God læselyst!

VIRKSOM
ORGANISATION
OG A-KASSE
FOR DIG, DER ER
SELVSTÆNDIG
Vi hjælper dig med paragrafferne
Ring til Michel eller en af hans kollegaer, når personaleog erhvervsjuraen driller, de kan rådgive dig om:
Ejeraftaler
Konsulentaftaler
Ansættelseskontrakter
Afskedigelser
Markedsførings- og ferieloven
Du kan få Virksoms jurister på dit hold for kun
522 kr. om måneden – inkluderer både organisation
og A-kasse.
Læs mere på virksom.dk/jurahjaelp
Virksom er en søsterorganisation til Lederne – Danmarks største
organisation for ledere.

M A G A S I N E T S P R O F I L : L E O I N N O VAT I O N L A B & H E L L O S K I N

med en digital og brugernær gren.
”Vi tror, det er nødvendigt at kunne tænke anderledes og mere ind i fremtidens forretningsmodeller,
og initiativet er i vores øjne relativt unikt. Ledelsen
i LEO Pharma valgte at lytte til innovationseksperternes råd om, at en af de bedste måder at skabe
grobund for digital kreativitet er at lægge organisationen lidt væk fra forretningen og satse med et
mindre, men mere fleksibelt set-up for at skabe de
bedste vækstbetingelser for gode ideer,” siger Kristian Hart-Hansen.
Og det er da også unikt på den måde at sætte en
stor pose penge af til et projekt, som ikke har noget
selvstændigt, skarpt optegnet profitmål og uden de
sædvanlige succesparametre. Det er i alle fald ikke
set i samme form andre steder i lægemiddelbranchen.
”Vores måde at gøre det på med en ekstern enhed
passer godt til os. Vi er langt nok fra moderskibet
til at agere selvstændigt, men tæt nok på til hele
tiden at kunne søge den udveksling af viden, som
er helt nødvendig for, at vi kan få succes,” forklarer
Kristian Hart-Hansen
Kristian Hart-Hansen, administrerende direktør for LEO Innovation Lab
Foto: Shahab Ghanavati

LEO INNOVATION LAB
FOSTRER KUVØSEVIRKSOMHEDER

I LØVENS
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Af Lone Vibe Nielsen
et tager ti år at udvikle et klassisk medicinsk produkt og blot 100 dage at afklare,
om et digitalt ditto er bæredygtigt. Sådan
er grundvilkårene og filosofien i den
over hundrede år gamle fondsejede
medicinalvirksomhed LEO Pharma i Ballerup, der
er specialiseret i behandling af hudsygdomme
som psoriasis og akne. Umiddelbart lyder det som
modsætninger, der er svære at rumme i samme forretning. Men det er det ikke, selvom det kræver lidt.
Og opgaven med at få det optimale ud af de modsætningsfyldte forventninger er lagt i hænderne på
Kristian Hart-Hansen, administrerende direktør for
LEO Innovation Lab i hjertet af København.
Kodeordet for ham er iværksætteri. Efter 15 år i den
”klassiske” del af virksomheden med fokus på molekyler og medicin har han siden 2015 haft ansvaret
for at nytænke og udvide LEO Pharmas forretning

Bedre kontakt fremmer salg
I smukke og kreative omgivelser i Silkegade knokler
80 iværksættere fra mere end 20 nationer ansat af
LEO Pharma på at skabe digitale løsninger, som kan
gøre livet lettere for patienter med hudsygdomme
som psoriasis og dermed knytte dem tættere til
virksomheden og dens produkter. Organiseret som
selvstændige startup-virksomheder med tætte bånd
til modervirksomheden på vestegnen udvikles på
livet løs sundhedsapps og andre digitale værktøjer,
der imidlertid helt bevidst ikke kun er koblet op på
LEO Pharmas egne medicinske produkter.
Målet er løsninger til gavn for såvel patienter som
læger og betalere. Eksempelvis at patienter via en
app kan komme i kontakt med hudlæger, udveksle
erfaringer med andre patienter, få råd og vejledning
om kost, sundhed og andre forhold med betydning

”

Vi bygger vores løsninger småt, hurtigt og med
input fra rigtige brugere. Vi har maksimalt 100
dage fra idéfase til beta-test og det er, set med
vores øjne, den bedste måde at sikre, at et produkt giver mening

Fakta om LEO Innovation Lab
LEO Pharma investerer en halv milliard
kroner i nyt innovationscenter med navnet
Leo Innovation Lab.
LEO Innovation Lab udvikler ikke medicin,
men har fokus på digitale løsninger, der kan
gøre livet bedre for patienter med psoriasis.
Der er ingen profitkrav knyttet til det nye
innovationscenter.
LEO Innovation Lab er en selvstændig enhed
med egen bestyrelse.
LEO Innovation Lab har »satellitter« i Paris,
London og Toronto.

for hudsygdomme.
”Det handler først og fremmest om at skabe en bedre hverdag for psoriasis-patienter. Vi har ikke noget
umiddelbart profitkrav, men det ligger selvfølgelig i
kortene, at de digitale tilbud på sigt skal være med
til at øge salget af LEO Pharmas produkter og styrke
vores image. Og det er ikke mindst takket være vores fondsejerskab, at vi har den unikke mulighed for
at tænke bredt,” siger Kristian Hart-Hansen.
Ingen andre danske medicinalselskaber havde i 2015
forholdt sig til den digitale dagsorden, som de unge
dygtige it-folk med den rette entreprenørånd fik til
opgave at udforske for LEO Pharma.
Logikken forekommer enkel. Alt for mange patienter med invaliderende hudsygdomme bliver fejldiagnosticeret. For få behandles optimalt og mange
psoriasis-patienter bliver slet ikke behandlet. Desto
bedre følingen med patienternes sygdomsforløb er,
jo større mulighed for at forbedre behandlingen og
dermed tilfredsheden med medicinalvirksomhedens produkter.
Naturligt at fejle
LEO Innovation Lab blev etableret som en selvstændig organisation med egen bestyrelse, som blandt
andre består af de to superiværksættere Jakob Jønck
og Tommy Ahlers.
Missionen er nytænkning og intentionen at give
”opfinderselskabet” tid, penge og rammer til at
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være nyskabende. Metoden er at lade iværksættervirksomheder udvikle sig i ”kuvøseomgivelser”,
hvor nødvendig viden, ekspertise og kapital er til
rådighed. Med andre ord er al det til stede, som
ellers typisk kan være de vanskeligste hurdler for
startup-virksomheder. Eneste knaphed er tid. Og et
væsentligt værktøj, påpeger Kristian Hart-Hansen,
er at kunne slå ukurante ideer ihjel så hurtigt og
effektivt som muligt.

”

Ledelsen i LEO Pharma valgte at lytte til innovationseksperternes råd om, at en af de bedste måder
at skabe grobund for digital kreativitet er at lægge
organisationen lidt væk fra forretningen og satse med
et mindre, men mere fleksibelt set-up for at skabe de
bedste vækstbetingelser for gode ideer

”Vi bygger vores løsninger småt, hurtigt og med
input fra rigtige brugere. Vi har
maksimalt 100 dage fra idéfase
til beta-test og det er, set med
vores øjne, den bedste måde
at sikre, at et produkt giver
mening,” forklarer Kristian
Hart-Hansen.
Han peger på, at det sværeste netop er at slå idéer ihjel.
Men også at det er bydende
nødvendigt.
”Vi kigger på, hvad det er vi
har gang i og stiller de samme
spørgsmål igen og igen: Er det
en unik løsning? Vil markedet
have den? Kan den skabe indtjening eller som minimum
gå i nul? Er den skalérbar
internationalt? Er den rigtig
for os som virksomhed? Er den
sjov at arbejde på? Skal eller
kan den ændres? Banale, men
centrale spørgsmål, der kan
være svære at svare på. Og når
vi slår ihjel, forsøger vi altid at
være helt skarpe på, hvorfor
idéen måtte lade livet og lære
af det til næste gang,” siger
Kristian Hart-Hansen.

BLÅ BOG KRISTIAN HART-HANSEN
Alder: 41 år
Karriere: 2015-CEO, LEO Innovation Lab 2012-2015: Direktør (president), LEO Pharma Spanien 2009-2012: Vice president, global
marketing & medical affairs, LEO Pharma 2007-2009: Head of
department, corporate pricing & health economics 2005-2007:
International sundhedsøkonom, LEO Pharma 2002-2005: International sundhedsøkonom, Coloplast
Uddannelse: 2006: HDU fra Copenhagen Business School 2002:
Forstkandidat (cand. silv.) og miljø-og ressourceøkonom fra
Den Kongelige Veterinær-og Landbohøjskole 1996: Student fra
Herlufsholm Kostskole
Interesser: Har gennemført Vasaløbet, adskillige maraton og
været nordisk mester i mountainbike.

Han vil for alt i verden undgå,
at LEO Innovation Lab oplever
en ultimativ nedsmeltning
af et produkt om 12 eller 24 måneder, bare fordi
de rigtige spørgsmål ikke blev stillet på det rigtige
tidspunkt.
”Det er meget sjovere, mere lønsomt og produktivt
at kalkulere med fiasko i de daglige processer og
derigennem få afprøvet så mange idéer så hurtigt
som muligt. Og dermed også hurtigere finde de
idéer, som kan bruges til noget,” pointerer han.
Millioner af brugere
Inspirationen til innovationsprojektet er blandt an-
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det fundet i finansverdenen hos Danske Bank, der
har haft stor succes med sin Mobilepay-app, som
bliver benyttet af flere end 2,5 millioner danskere.
LEO Pharma, der er fondsejet, havde i 2016 en
omsætning tæt på 10 milliarder kroner og nåede ud
til 73 millioner mennesker, ikke mindst efter det
største opkøb i selskabets historie med erhvervelsen
af Astellas Pharmas portefølje af lægemidler til behandling af hudsygdomme for godt fem milliarder
kroner.

Co-founder & CEO, HelloSkin, Daniel Jensen (TH), Head of Growth HelloSkin, Yngvi Karlson (TV)
Foto: Shahab Ghanavati

DIGITALE LØVEUNGER

FÅR 100 DAGE TIL AT

OVERLEVE
Af Lone Vibe Nielsen
dviklingen har været forrygende. Onlineplatformen HelloSkin er oprettet på under 100 dage og
er den hurtigst voksende enhed i medicinalvirksomheden LEO Pharmas højtprofilerede ”iværksætterfabrik” LEO Innovation Lab, der har fokus på
digitale tilbud til patienter med hudsygdomme, som eksempelvis psoriasis.

For et år siden havde HelloSkin tre ansatte. I dag beskæftiger
virksomheden 30 mand og står over for at udvide til Sverige og
Norge. Det sker efter virksomheden er slået igennem på markedet i Danmark og England med en unik løsning til patienter
med hudsygdomme, hvor de på baggrund af konkrete data fra
andre med samme hudlidelser kan identificere produkter, der
passer til deres symptomer.
11
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I front for startup-succesen og det dedikerede hold af
læger, dataloger, produktudviklere, iværksættere og
e-handelsspecialister, der med egne ord innoverer for at
forbedre livet for personer med hudlidelse, står Co-founder & CEO, Daniel Jensen. Bag ham står blandt andre
Head of Growth, Yngvi Karlson, der står for vækst og
marketing. Begge har erfaring med at starte egne virksomheder og blev hentet til innovationscentret og HelloSkin for at tilføje netop iværksætterens særlige tilgang til
at løse udfordringer.

udvide den klassiske udvikling af receptpligtig medicin
med den digitale gren med direkte kontakt med patienterne.
Så mens moderselskabet i Ballerup koncentrerer sig om
at udvikle receptpligtige lægemidler, er fokus hos de pt.
13 projekter i LEO Innovation Lab på ikke-medicinske
aspekter i hverdagen, som kan påvirke mennesker med
hudsygdomme – og de to tilgange skal naturligvis gå
hånd i hånd.

For LEO Pharma handler det om den bedst mulige måde
at komme tættere på patienterne via nye onlinetiltag.
”Pointen ved at ansætte sådan nogle som os er at få friske øjne og en
anden tilgang end moderselskabet
til at se på, hvad patienterne har
brug for, og hvordan der på kort
tid kan opbygges en virksomhed,
som kan imødekomme de behov.
Modellen er, at vi har 100 dage til at
identificere problemet og bygge en
virksomhed. Så det er helt afgørende at have det rigtige iværksættermindset,” forklarer Daniel Jensen.

”Vi arbejder for en anden type berøringsflade til mennesker med hudlidelser. En mere direkte. Min opgave var
at udtænke en e-handelsløsning,
som giver den type kontakt med
patienterne. Med HelloSkin giver vi
mennesker med hudlidelser mulighed for at navigere i junglen af
hudplejemidler og træffe beslutninger baseret på data og ikke produktVi tager vores iværksættertilgang til
navn,” siger Daniel Jensen.

”

opgaven med ind og får mulighed for at
bygge virksomheden op fra start. Vi får
den frihed, vi er vant til at have, og får
samtidig al den sparring og viden, som
vi har brug for fra LEO Pharma. Det har
også stor betydning i vores fortsatte
ekspansion til andre markeder,

Tilbage til rødderne
Iværksætteriet i LEO Pharma har
rødder tilbage til 1908. Her købte
apotekerne August Kongsted og Anton Antons Løveapoteket i København og etablerede efterfølgende
Københavns Løveapoteks Kemiske Fabrik, i dag kendt
som LEO Pharma. Fra de ydmyge forhold i kælderen under det københavnske apotek er medicinalfirmaet vokset
til en global koncern med stort fokus på behandling af
hudsygdomme og over 5000 ansatte og produkter i mere
end 100 lande.
Behovet for viden om hudsygdomme og mulighederne
for behandling af dem er enormt. Det er netop baggrunden for LEO Pharmas beslutning om at gå nye veje og
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Smertefuld lidelse og skrappe krav
Kun et fåtal af patienter med eksempelvis psoriasis får i dag den optimale behandling. Mange får ikke
den korrekte diagnose. Flere opgiver
undervejs, fordi det kan være krævende og svært gennemskueligt at
tilrettelægge og gennemføre en vedvarende og kombineret behandling
med skiftevis receptpligtig medicin
og almindelige hudplejemidler,
pointerer Yngvi Karlson.
”Opgaven er at hjælpe det enkelte menneske bedst
muligt til at håndtere deres hudsygdom. Eksempelvis
psoriasis er en kronisk sygdom, som kan være meget
invaliderende. Den kan være kendetegnet ved periodevise udbrud og kræve en kombination af lægemidler og
anden behandling, eksempelvis cremer, som købes i
håndkøb. Men også en række andre faktorer som stress,
alkohol og alle mulige andre ting kan påvirke sygdom-

HelloSkin teamet
Foto: Shahab Ghanavati

men. HelloSkin er et forsøg på at dele viden, så den
enkelte kan behandle sig bedst muligt,” siger Yngvi
Karlson.
Cocktail af frihed og viden
For de to iværksættere handler deres engagement
i HelloSkin om at få mulighed for at hjælpe andre,
samtidig med at de dygtiggør sig i et miljø med megen frihed, men også skrappe krav. Lykkes det ikke
at få en troværdig virksomhed på benene inden 100
dage, lukkes projektet.
”Ved at starte HelloSkin op i LEO Innovation Lab får
vi mulighed for at hjælpe en masse mennesker på
en helt anden måde, end hvis vi på egen hånd havde
forsøgt at starte en tilsvarende virksomhed. Her har
vi adgang til et hold af eksperter lige fra specialister i hudsygdomme til jurister og finansfolk. Vi
tager vores iværksættertilgang til opgaven med ind
og får mulighed for at bygge virksomheden op fra
start. Vi får den frihed, vi er vant til at have, og får
samtidig al den sparring og viden, som vi har brug
for fra LEO Pharma. Det har også stor betydning i
vores fortsatte ekspansion til andre markeder,” siger
Yngvi Karlson, der står i spidsen for den kommende

ekspansion til Sverige og Norge.
Eksempelvis har HelloSkin mulighed for at trække
på antropologer til at udføre kvalificerede brugerundersøgelser til forståelsen af, hvad det er for en
rejse, patienter med hudlidelser er på, fra de første
symptomer melder sig, til den rigtige diagnose er
stillet og den optimale behandling fundet.
”Hvis du er iværksætter og sidder hjemme i din
kælder, er det typisk kapital og måske ekspertviden,
du mangler. Her er begge dele. Til gengæld er tiden
knap. Du skal virkelig præstere på kort tid. Lever du
op til målene, får du mulighed for at gå videre. Vi
tager tre måneder ad gangen. Det kan sammenlignes med en investorcase, hvor det er op til bestyrelsen eller nogle investorer at bedømme, om projektet
holder. Nu befinder vi os i en fase, hvor tiltroen til
Helloskin nået dertil, at der satses på projektet,”
siger Daniel Jensen.
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Af Cecilie Fuhlendorf
or de fleste er tøjvask blot en hverdagspligt,
der skal overstås i en travl uge, men siden
2014 har de tre stiftere bag Washa, Karim
Ben M’Barek, Jannick Christensen og Max
Børglum Stripp, kæmpet for at tage pligten i
deres hænder og gøre det til en forretning. Og det er
gået rimelig godt. Med et samarbejde og to investeringer fra vaske-giganten Berendsen kan Washa
roligt kalde sig succesfuld, men det var heller ikke
sket uden Berendsens hjælp, mener de selv.
“Berendsen investerede i sin tid, fordi de så tre unge
gutter, der kunne ende med
at bygge noget stort, og det
ville de gerne være med i.
Uden alt det, Berendsen har
gjort for os, var vi aldrig
kommet hertil, hvor vi er
i dag,” siger Karim Ben
M’Barek.

”

Karim Ben M’Barek, Jannick Christensen, Max Børglum, Founderteamet
Foto: Privat

HJÆLP FRA STØRRE SPILLER

FØRER WASHA
TIL REN SUCCES

til mange danskere. Ifølge Karim Ben M’Barek var
det omvendt især stifternes motivation, innovation
og nytænkning, der gjorde, at Berendsen gerne ville
partner op med Washa.
“Dengang sagde de til mig, ‘Karim forestil dig det
her: Vi vil virkelig gerne ind på markedet, men vi er
et kæmpe skib, der har svært ved at vende og dreje
skuden. I, hos Washa, er en lille jolle, der nemt kan
dreje, og som vi gerne vil være med til at trække
og sejle ved siden af. I kan mange ting, men vi kan
også bidrage med en masse know how og praktiske
løsninger’,” siger Karim Ben
M’Barek om starten på samarbejdet.

Udover Berendsen har Washa
også en støtte i serieiværksætter og investor Tommy
Ahlers, der første gang i 2015
Samtidig giver det også en
investerede i virksomheden
Med en omsætning på ca.
i forbindelsen med DR-prosikkerhed, at vi har en samar1,2 mio. kr. om måneden
grammet Løvens Hule og
bejdspartner i Berendsen, som
har Washa i dag knap 40
siden da har været lead-inhar investeret i os to gange og
medarbejdere, hvoraf 14 er
vestor. Begge investorer kan
vist, at de virkelig tror på os.
kontoransatte, og resten
både bidrage med praktisk og
er fuldtids- og deltidsøkonomisk hjælp til virksomchauffører. Konceptet er, at
heden, men ifølge Karim Ben
man bestiller tøjvask over
M’Barek har de også været et
Washa-appen, og derefter
mentalt sikkerhedsnet. Det,
får man hentet, vasket og leveret tøjet inden for 48
at nogen har prøvet det før og kan hjælpe med optimer. Især Storkøbenhavn har nydt godt af Washas
bakning og rådgivning, har betydet meget, fortæller
service, men et samarbejde med GLS har også gjort
han. Han og Tommy Ahlers snakker sammen hver
det muligt for resten af landet at få hentet, ordnet
uge, og det gælder både, når det omhandler strategier
og leveret vasketøjet. Siden 2014 har Washa fået ca.
for virksomhedens budget, men også når usikkerhe56.000 brugere i Danmark og har vasket over 150 tons
den trænger sig på hos Karim Ben M’Barek.
tøj.
“Det hjælper meget at kunne snakke med Tommy, og
Innovation og know how
især i de perioder, hvor jeg har brug for sparring og
Da de tre unge stiftere startede Washa kastede de
råd, er han god. Samtidig giver det også en sikkerhed,
sig ud i et iværksættereventyr i den traditionelle
at vi har en samarbejdspartner i Berendsen, som har
forstand. De knoklede hårdt i deres egne lejligheder i
investeret i os to gange og vist, at de virkelig tror på
København. Her vaskede de kundernes tøj og klarede
os,” siger Karim Ben M’Barek.
de første mange hundrede bestillinger, men siden
da har Berendsen været drivkraften på det praktiske. Med Berendsens professionelle maskiner og et
Samarbejdet mellem store og små virksomheder
avanceret bestillingssystem, hvor brugerne blandt
skaber fremgang
andet kan tracke deres tøj, er Washa hurtigt nået ud
Helt generelt er Karim Ben M’Barek sikker på, at det,

Den online vaske- og renseservice Washa har siden 2014 arbejdet på at gøre tøjvask nemmere
for danskerne, og samarbejdet med den britiske vaskeri-gigant Berendsen har i de seneste
år skubbet kraftigt til den drøm. Det har været et samarbejde, der har budt på mere end bare
økonomisk hjælp - det er grunden til, at Washa er, hvor de er i dag, mener en af stifterne og
CEO i virksomheden, Karim Ben M’Barek.
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at Washa har valgt at samarbejde med de større
skibe i søen, har gjort, at de er langt foran deres
konkurrenter i dag. Selvom det til tider kan mærkes, at man med en stor virksomhed ombord
ikke bare kan tage hurtige beslutninger, så ligger
der alligevel en vigtig tryghed i det.
“Der kan være en smule længere ventetid, og ens
beslutninger bliver ikke bare truffet som i en
lille virksomhed. Når noget skal besluttes med
Berendsen, skal alt være knivskarpt og kalkuleret. Men de giver samtidig en sikkerhed, for hvis
de tror på virksomheden, så har de en og hjælper
en 100%. Jeg er sikker på, vi er meget bedre stillet
end mange andre virksomheder på den her størrelse, fordi vi har Berendsen,” siger Karim Ben
M’Barek.

Prøv Børsen i tre
måneder for 469 kr.
Vær ét skridt foran med Danmarks førende erhvervsavis

Berendsen har blandt andet også været med til at
åbne Washas døre til udlandet, og især i Sverige
går det godt for virksomheden. Så godt, at Washa
satser på at blive lige så store i nabolandet, som
herhjemme. I fremtiden er drømmen, at Washa
også bliver en del af englændernes hverdag,
og især England er relevant for Washa, mener
Karim Ben M’Barek, da der er flere større byer,
hvor Washas koncept kan være attraktivt for
indbyggerne.
Berendsen er i år selv blevet opkøbt at den franske konkurrent Elis for knap 2,2 mia. pund, og
med det er der også mulighed for, at Washa får et
endnu bredere udgangspunkt for at ekspandere i
fremtiden.

Du får:
✔ Fuld adgang til alt indhold på borsen.dk fra din desktop, smartphone og tablet
✔ Avisen leveret til døren hver fredag og i din mailboks hver dag kl. 21.30
✔ Værdifuldt indhold med dybtgående analyser, holdninger og indsigt

Karim Ben M’Barek, CEO
Foto: Holy Smoke Media
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”

Når noget skal besluttes med Berendsen, skal
alt være knivskarpt og kalkuleret. Men de giver
samtidig en sikkerhed, for hvis de tror på virksomheden, så har de en og hjælper en 100%.
Jeg er sikker på, vi er meget bedre stillet end
mange andre virksomheder på den her størrelse, fordi vi har Berendsen.

✔ Eksklusive værktøjer på borsen.dk som f.eks. årsregnskaber, konjunkturanalyser,
virksomhedsfakta og aktiekurser i realtid*
✔ Adgang til Børsen Play, din on-demand nyhedskanal med videoklip, der følger dine aktier i realtid
✔ Flere interessante nyhedsbreve med fokus på bl.a. finans, investering og privatøkonomi
✔ Livsstilsmagasinet Pleasure 23 gange årligt

Bestil på borsen.dk/entrepreneur senest 31. december 2017

*Gælder danske, svenske, norske, finske og islandske aktier
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BUSINESS INNOVATION I

Med 150 års erfaring som anerkendt bank og en sikker forretningsmodel planlagt kan det
være nervepirrende at kaste sig ud i at tænke helt anderledes og droppe de vante arbejdsgange. Det er dog alligevel, hvad Danske Banks Business Innovation afdeling har gjort. Med et ønske om at fremme vækstmulighederne i landet har afdelingen, med Head of Innovation Klavs
Hjort i spidsen, sat sig for at hjælpe danske iværksættere med at eskalere.

Af Cecilie Fuhlendorf
e store gamle bankbygninger i Laksegade i indre København udstråler mest
af alt store penge, dyre forretningsmodeller og corporate-kultur, der har kørt i
mange år. Alligevel indeholder bygningerne en afdeling, som til hverdag beskæftiger sig
med noget lidt andet end dette. Business Innovation afdelingen har eksisteret siden slutningen
af 2015 og er på flere punkter ikke som resten af
banken.
“Business Innovation afdelingen er meget ulig de
andre innovationsafdelinger i Danske Bank. Jeg
beskæftiger mig ikke med bankprodukter eller
fremtidens teknologier. Jeg kigger mere på et
segment, som er iværksætterne, der ikke har fået
så meget opmærksomhed fra bankerne,” fortæller
Klavs Hjort.

NÅR 150 ÅRS
ERFARING MØDER
STARTUP-MINDSET
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Som et led i at hjælpe danske virksomheder til
opstart og overlevelse har afdelingen lavet et
samarbejde med virksomheden Rainmaking, der
har fokus på udviklingen af startup-virksomheder. Sammen har de en mission om at forbedre
iværksætteres muligheder for at starte virksomhed
i Danmark. Det gælder både de helt nyopstartede
iværksættere, og dem der er kommet så langt, at
der er tale om større investeringer i deres virksomhed.

”

Som nation har vi brug for at flere danske
virksomheder lykkes, og der har vi som stor bank
en rolle at spille. Derudover kan det også gavne
Danske Bank i fremtiden, at disse virksomheder
bliver vores kunder. Vores holdning er stadig, at
den primære vækstkapital til iværksættere er
risikovillig kapital, men vi har erkendt at i stedet
for bare at sige nej, når iværksættere spørger,
om vi kan hjælpe dem, så må vi genopfinde os
selv, og se hvad vi kan gøre som bank

“Vi gør det her for profit, vækstens og innovationskraftens skyld. Som nation har vi brug for at flere
danske virksomheder lykkes, og der har vi som
stor bank en rolle at spille. Derudover kan det også
gavne Danske Bank i fremtiden, at disse virksomheder bliver vores kunder. Vores holdning er stadig,
at den primære vækstkapital til iværksættere er
risikovillig kapital, men vi har erkendt at i stedet
for bare at sige nej, når iværksættere spørger, om vi
kan hjælpe dem, så må vi genopfinde os selv, og se
hvad vi kan gøre som bank,” siger Klavs Hjort.
Hjælp til opstart og udvikling
Afdelingen har udviklet hjemmesiden The Hub,
som er for alle iværksættere, hvor man blandt
andet kan få hjælp til at finde arbejdskraft og
investorer. Derudover har de lavet Danske Bank
Growth for de virksomheder, der er blevet lidt
større og har brug for bankfinansiering. Her er de
ansatte bankrådgivere trænet til at forstå de nyeste
forretningsmodeller og hjælpe iværksættere i deres
efterspørgsel efter finansiering.
“Med The Hub prøver vi at tilbyde noget til de
mange iværksættere. Med Danske Bank Growth
prøver vi at kigge på selskaberne, ligesom angel-investors ville gøre. Vi ser på, om det er en
sund forretning, mulighederne for levetid, teamet
omkring virksomheden, deres lokation, og vi
har lavet et scoreboard med punkter, der minder
om det, en venturefond ville se efter. Derudover
afholder vi events, hvor vi samler vores velhavende
privat-banking kunder, der har en interesse i at
investere i de mindre selskaber, og mentorevents,
hvor erfarne virksomhedsledere kan give viden og
feedback til startups”, siger Klavs Hjort.
Læringen går begge veje
Selvom formålet er at udvikle landets iværksættere, så har projektet også lært Danske Bank mange
ting, mener Klavs Hjort. Som stor virksomhed kan
det kræve en del at lægge sin tankegang helt om,
fordi de fleste er trænet i at bruge lang tid på at
forberede sig og lægge en stærk forretningsplan.
Derfor har Rainmaking været med til at implementere startup-tankegangen og deres behov hos
Danske Bank.
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NYT OG SPÆNDENDE
IVÆRKSÆTTERKONTOR

“Vi havde en erkendelse af, at vi har brugt 150 år som
bank på ikke rigtig at have blik for iværksættere, og
derfor gik vi også sammen med Rainmaking om et
partnerskab. De hjalp os med at forstå behovene blandt
hele startup-segmentet, og vi fandt frem til, at det er
meget lidt banking, iværksættere efterspørger. Så det er
klart, at hvis vi før har stået som bank og prøvet at gøre
os sexet med e-banking solutions og kreditkort, så er
det også meget lidt opmærksomhed, vi har fået,” siger
Klavs Hjort.

Ases Iværksætterkontor i Sydhavnen er et åbent co-working
space tæt på centrum og med kig ud over vandet. Her kan
du møde 120 iværksættere fra forskellige brancher, som du
kan sparre og networke med.

Han mener, at samarbejdet med Rainmaking især har
sat arbejdsmetoderne i perspektiv, og de er blevet inspireret af Rainmakings tankegang og måde at arbejde på,
hvor kunden og markedet er mere i fokus fra start.

”

Det allerstærkeste, vi har lært af Rainmaking, er at
gå ud og snakke med kunder helt unbiased uden en
masse erfaring i hovedet. De går ud med et blankt
stykke papir og tager opgaven derfra. Derudover har
de lært os, at i stedet for at bruge to år på at bygge
et produkt, som man er 100% sikker på er korrekt,
så handler det om at udkomme hurtigt og få noget
feedback fra markedet. Det hjælper en til hurtigt at se,
om det problem, man tror findes, egentlig findes, og
om ens produkt løser problemet
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Priser fra

1.500
Du får

Klaus Hjort, Head of Innovation, Danske Bank
Foto: Jimmy Julian

“Det allerstærkeste, vi har lært af Rainmaking, er at gå
ud og snakke med kunder helt unbiased uden en masse
erfaring i hovedet. De går ud med et blankt stykke papir
og tager opgaven derfra. Derudover har de lært os, at
i stedet for at bruge to år på at bygge et produkt, som
man er 100% sikker på er korrekt, så handler det om at
udkomme hurtigt og få noget feedback fra markedet.
Det hjælper en til hurtigt at se, om det problem, man
tror findes, egentlig findes, og om ens produkt løser
problemet,” siger Klavs Hjort.

“I forhold til Sverige bliver vi outperformet på så mange former for finansieringskilder: investormuligheder,
investeringer fra pensionsselskaber, aktieopsparing og
børsintroduktioner. Samtidig er der for få virksomheder,
der bliver i landet og lykkes - de fleste er nødt til at tage til
udlandet. Det ville være fedt, hvis vi kunne være med til at
sikre, at flere virksomheder fik bedre vilkår i Danmark,”
siger Klavs Hjort.

Iværksætteriet i fremtiden
Missionen for samarbejdet er at skabe bedre udviklingsmuligheder for iværksættere, og det er noget, Klavs
Hjort mener, der er brug for. Der har muligvis aldrig
været mere omtale af iværksættere i medierne, i virksomhederne og på uddannelserne, end der er nu, men
der er stadig et godt stykke igen ifølge ham.

Danske Bank er sponsor på dette års
Global Entrepreneurship Week

KRONER
PR./MD.
INKL. MO
MS

Fast plads eller flyverplads
Reception/gæstemodtagelse
Fri adgang til 21 møderum
Kaffe og te ad libitum
Trådløst internet
Professionel sparring om udvikling af
din virksomhed
Deltagelse i særligt Ase iværksætternetværk
Eksklusiv adgang til Ases rådgivningstilbud,
fx økonomisk rådgivning, personalejuridisk
rådgivning
Deltagelse i faste, sociale arrangementer,
fx vinklub, DHL, kunstklub, fredagsbar etc.

Kontakt
Ases CFO, Carsten Hougaard-Jensen for spørgsmål eller
fremvisning på 7013 7013 eller cjen@ase.dk

Læs mere på ase.dk/ivkontor
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Overdækket p-plads
Kantineordning
Mødeservice (opdækning, frokost etc.)
Mødelokaler (14-28 pers.)
Auditorium (199 pers.)
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Preben Damgaard har gjort det, mange iværksættere drømmer om. Med en forkærlighed for
IT, en bror der er en dygtig udvikler og et salgstalent, der ikke er til at tage fejl af, kan man
komme rigtig langt. Det er Preben Damgaard et godt bevis på. I 1984 dannede han Damgaard
Data sammen med sin bror Erik Damgaard, og det skulle vise sig at blive en enorm succes.
Preben har taget hele turen. Fra kældervirksomhed til et milliardsalg i et exitsalg til Microsoft.
Succes har dog ofte også en pris, og det er en erfaring, Preben Damgaard har lært af og nu
også giver videre til andre iværksættere.
Af Cecilie Fuhlendorf

ret er 1984, og brødrene Damgaard på
hhv. 21 og 23 år står på messen Kontor
& Data for at vise deres EDB-program,
som er et økonomisystem, frem for
interessenter. Deres stand, som er den
mindst mulige, er indrettet med møbler fra Preben
Damgaards ungdomsværelse, og når brødrene ikke
har travlt med at snakke med potentielle kunder, sidder Erik Damgaard og videreudvikler på
programmet, fordi det egentlig ikke er helt færdigt
endnu.

IVÆRKSÆTTERIET
TILTRAK MERE END

DIREKTØRSTILLINGEN
I MICROSOFT
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“Der var store konkurrenter lige fra start. Vi startede Damgaard Data, lige før PC’en så sit første lys,
og vi fortsatte ud fra en overbevisning om, at PC’en
ville komme til at spille en stor rolle i fremtiden.
Da Kontor & Data-messen var færdig, havde der
været så stor opmærksomhed, at vi havde fået over
40 ordrer, hvilket var meget i en tid, hvor der ikke
var så mange EDB-programmer. Der vidste vi, at vi
havde fat i noget rigtigt,” siger Preben Damgaard.
Hjertebarn blev til milliardærdrøm
Det skulle han hurtigt vise sig at få ret i. Damgaard
Datas økonomisystem var både lettere og mere
tilgængeligt, end de andre systemer, der fandtes
dengang, og det tiltrak kunderne. Med et disruption-initiativ, før begrebet endda blev kendt, fortsatte Damgaard Data i mange år med udviklingen
med stor succes. Det var dog til trods for et samarbejde med IMB, der var ved at slå dem ud af kurs.
I 1999 kunne selskabet kalde sig børsnoteret, men
blot 55 dage efter kom der ridser i lakken. Damgaard Data lavede store nedjusteringer i selskabets
forventninger, og det fik voldsom kritik. Herefter
tog selskabets fremtid en drejning. I slutningen af
2000 fusionerede Damgaard Data med konkurrenten Navision, og 11 måneder senere fik de et tilbud
fra et idol, de ikke kunne sige nej til.

“Jeg solgte virksomheden til Microsoft og forlod det
derefter som 39-årig. Vi overvejede og diskuterede
længe, om det var den rette løsning, men der var to
grunde til, vi solgte: Microsoft tilbød os en præmie
på 36%, hvilket er mange penge, når man er mange
milliarder værd. Derudover var der dengang ingen,
der var nær Microsoft. De var det uopnåelige og et
absurd succesfuldt selskab, så vi blev jo nysgerrige på, hvad de kunne med vores system. Når den
allerstærkeste på området kommer og siger, ‘vi vil
gøre jeres program til standarden i alle verdens
virksomheder’, så kunne vi ikke lade være med at
spørge os selv, om vi ikke burde sælge og hoppe
med på vognen,” siger Preben Damgaard.
Kunne ikke slippe iværksætteriet
I 2002 blev det endeligt, at Microsoft skulle overtage
Navision, og det gav Preben Damgaard to nye
titler: Milliardær og direktør i Microsoft Business
Solutions. Trods succesen gik det ham dog på, at
han nu var en del af en stor corporate-virksomhed.
De mange år som iværksætter havde sat sig fast, og
han manglede noget i sit arbejde hos Microsoft.
“Jeg hoppede med over i Microsoft og var i knap
et år, men kunne ikke forene mig med at være
funktionær. Jeg var ikke glad. Da jeg var iværksætter, havde jeg en indlæringskurve, der nærmest var
lodret - jeg lærte så meget hver dag. Hos Microsoft
faldt indlæringskurven meget hurtigt og blev til
sidst helt flad. Det var stærkt frustrerende for mig,
for der trives jeg simpelthen ikke. Så det var ikke
svært at tage beslutningen om at stoppe,” siger
Preben Damgaard.
Preben Damgaard forlod Microsoft i 2003 og blev i
princippet arbejdsløs. Det fik ham til at søge tilbage
til iværksætteriet, selvom det nu er fra en lidt
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Ny udgivelse om Damgaard-eventyret “Fra Damgård til Microsoft” kan købes nu.
Det er historien om firmaet Brdr. Damgaard Data, der startes af Erik og Preben Damgaard i 1984. De indgår et
strategisk samarbejde med IBM i 1994, bliver skilt fra dem igen 4 år senere, går på børsen i 1999, fusionerer med
Navision Software i 2000 for til sidst at blive købt af Microsoft i 2002.
Bogen er skrevet af Hans Peter Bech.

“Du skal være stærk og have noget robusthed, der
gør, at du ikke bliver slået ud af modgang. Samtidig
skal du være god til mange forskellige discipliner. I
dag er der så mange iværksættere, at du også skal
være meget selvmotiverende, passioneret og kunne
fortælle din mission, så højtuddannede folk bliver
overbevist om at vælge netop dig som deres kommende arbejdsgiver,” siger Preben Damgaard.
Preben Damgaard
Foto: Jim Julian

anden vinkel, end dengang han selv startede. Han
sidder i dag primært i bestyrelser i virksomheder,
han har investeret i. Han er blandt andet bestyrelsesformand for 7N, Proactive og Endomondo, i
bestyrelsen for børsnoterede A&O Johansen og tidligere bestyrelsesmedlem i B&O, TDC og Rockwool.
Samtidig er han medlem af Young Presidents’
Organization og advisor for Too Good To Go.
“Jeg fungerer bedst, når jeg kan se effekten af mit
arbejde. Umiddelbart efter min indsats vil jeg gerne
se virkningen af den, som eksempelvis i Too Good
To Go, hvor jeg via mit netværk fandt den rigtige direktør, Mette Lykke. Derudover er jeg meget
tættere på produkterne, teknologien, kunderne og
selve markedet i modsætning til en stor virksomhed, hvor der er så mange lag, før man har det, jeg
kalder ‘facetime’, hvor man sidder med en kunde
eller med et produkt,” siger Preben Damgaard.
Mange års erfaring rigere
Ligesom Preben selv har fundet ud af, hvordan
iværksætteriet i dag skal være en del af hans liv,

Derudover opfordrer han folk til at hylde iværksætternes arbejde mere i fremtiden frem for blot at
fokusere på de store exits, der smider gevinster af

sig. Og for sit eget vedkommende, så kan han se sig
selv lave det, han laver nu, langt ud i fremtiden.
“Jeg har været i IT-branchen i 34 år, og mit hjerte
banker for det. Så længe der er nogen, der kan bruge mine færdigheder og mit netværk, så vil jeg lave
investeringer. Jeg lærer lige så meget, som de kan
lære af mig, fordi der er så meget ny teknologi og
nye forretningsmodeller og værktøjer, så jeg kan se
det fortsætte længe,” siger Preben Damgaard.

så råder han også andre iværksættere til at tænke
over, hvad de vil - både når det gælder det personlige og virksomheden.
“Af min historie kan man lære, at det at bygge en
stor virksomhed tager mange år - det er et langt
sejt træk, og der er meget usikkerhed i det. Iværksættere kan lære af mine erfaringer, at det er okay
at lave strategiskift i stedet for at blive ved med at
arbejde på noget, som ikke lykkes. ‘Fail fast and
learn quick’ i stedet for at holde fast i noget, der
måske ikke er den rigtige strategi eller tese,” siger
Preben Damgaard.
Iværksættere i dag har flere muligheder for at
komme hurtigt i gang med sin virksomhed, end
dengang Preben Damgaard startede, men det
betyder også, at det er et endnu blodigere marked,
som mange vil være en del af, mener han. Han kan
dog alligevel se nogle karaktertræk, der er fælles
for iværksættere på tværs af generationerne. Man
skal nemlig have en vis personlighed med i bagagen, hvis man vil være en succesfuld iværksætter,
mener han.

Preben Damgaard
Foto: Jim Julian
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VENTUREPROGRAM
SÆTTER FOKUS

PÅ KUNDER

BMW Startup Garage er verdens første ‘venture client’ for startups på et tidligt stadie. Det
betyder, at bilproducenten fra München hele tiden rekrutterer friske virksomheder, der under
et forløb på 12 uger bliver nye integrerede leverandører til bilgiganten. Med BMW som kunde
bliver det lettere for startups at rejse mere kapital.
Af Jakob Frier Lindmark, Founder TechSavvy Media

FREM FOR

KAPITAL

t startup bliver kun en succes, hvis der
er kunder, der køber dets produkt eller
services.
Det lyder måske banalt. Men ud fra
den devise har BMW Startup Garage designet et
12-ugers ventureprogram, der siden 2015 har haft
til opgave at integrere samarbejder med startups i
bilmastodontens innovationsarbejde. Vi har besøgt
garagen, der ikke vil kalde sig en accelerator, men
en ventureklient.
I modsætning til klassiske venturefonde investerer
venture client ikke i andele i et startup. I stedet
bliver startuppet ved forløbets start anset som fast
leverandører til BMW Group i en tidlig fase, hvor
dets produkt, service eller teknologi endnu ikke
er markedsmodent. I løbet af de tolv uger skal
startuppet bevise, at deres løsning kan integreres i
BMW’s produkter.
Med venturemodellen har BMW sat sig på førersædet for innovation i bilindustrien, og på trods af
sin unge alder har garagen allerede evalueret mere
end 1000 ansøgninger fra startups fra hele verden.
Det har vist sig at være en model, som både startups og mastodonten selv finder attraktiv.
”Vi udviklede ventureforløbet ud fra sund fornuft.
Vi vil gøre det nemt for startups at samarbejde med
BMW som en stor virksomhed – og ligeså den an-
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den vej rundt. Derfor besluttede vi, at der ikke skal
stilles krav om eksklusivitet eller ejerskab hverken
i startuppet eller i forhold til dets IP-rettigheder.
Det har gjort programmet attraktiv for de mest
lovende startups,” siger Matthias Meyer, medstifter af BMW Startup Garage og tidligere innovation
manager i BMW Group.
Gør det nemt for startups at være leverandør
De innovationssultne store, etablerede virksomheder har ikke altid lige let ved at tiltrække de
mindre samarbejdspartnere, der sidder med nye,
digitale løsninger. Startupvirksomhederne holder
sig som regel på afstand, fordi bureaukrati og
rigide processer kan sløve innovationen. Det har
Matthias Meyer og hans kollega og medstifter af
BMW Startup Garage, Gregor Gimmy, arbejdet på at
undgå fra start af.
”Under vores rekrutteringsdialog med startup-virksomhederne skal vi kun forholde os til, om deres
løsning virker og skaber værdi for vores produkter
eller leverandørkæde. Derfor har vi arbejdet på
at gøre det nemmere med indkøb, kontrakt- og
juridiske forhold, og vi har standardiseret forløbet
i vores innovationsproces og bygget brandet BMW
Startup Garage på den baggrund,” siger Matthias
Meyer.
Garagen har en aftale med den centrale indkøbs-
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afdeling i BMW Group, der giver dem mulighed
for at udstede leverandørnumre og købsordrer til
startups, uden de skal igennem budrunder, som det
normalt er tilfældet i mange store virksomheder.
Krav om investering
Det er ikke et krav, at virksomhederne har erfaring
fra bilindustrien. Mange gange kan det ifølge Matthias Meyer faktisk være en fordel, hvis de kommer
fra en helt anden industri.
”Nogle af de mest interessante løsninger blev udviklet til at vinde markedet i andre industrier. Det
har i enkelte tilfælde vist sig, at ingen i bilindustrien har tænkt på de samme løsninger. Og det er
lige præcis det, der er essensen ved, at vi er et let
tilgængeligt entry point. Det er en win-win situation, for det er her, vores tilgang bliver en konkurrencefordel.”
Når BMW Startup Garage rekrutterer deltagere til
deres ventureprogram, har de øjnene solidt rettet
mod produktet og fokuserer udelukkende på potentialet i at udvikle en løsning, der kan integreres i leverandørkæden. Derfor stiller de også helt konkrete

krav til deltagerne.
”Et af vores vigtigste krav er, at virksomhederne
skal have modtaget professionel investering fra
en venturefond. Det er et kvalitetsstempel, når en
tredjepart har haft øje på IP-strukturen, det potentielle marked samt teknologien og teamet bag. Når
den due dilligence er foretaget, kan vi fokusere på
teknologiens potentiale i bilindustrien,” forklarer
Matthias Meyer.
Som en del af forløbet får startup-virksomheder
adgang til et globalt netværk i bilindustrien, og
heriblandt er der mange investorer, der er begyndt
at kigge mod den bayerske hovedstad.
”Vi vil gerne sikre, at vores fremtidige leverandører har de bedste kort på hånden for at bidrage til
innovationsprocessen i BMW. Derfor bliver de en
del af vores netværk og eksponeret for investorer i industrien. Vi har også flere gange har fået
henvendelser fra andre investorer, der ønsker at
investere i et startup, der er ude af programmet,”
siger Matthias Meyer.

En industri i hastig udvikling
Bilindustrien er verden rundt presset af regulativer,
der skal gøre bilerne sikrere og mindre forurenende, alt imens forbrugerne stiller krav til underholdning og komfort. Ifølge revisionsfirmaet PWC
investerede de ti største bilproducenter 195 milliarder dollars i innovationsarbejde og på fusioner eller
opkøb af virksomheder i 2016 – det er en stigning
med 50 procent i forhold til 2010, hvor tallet var 130
milliarder dollars.

FAKTA

Det øger konkurrencen og presser producenterne i
industrien, der i fremtiden skal gøre sig klart, hvilke digitale funktioner, de kan udlicitere til tekniske
industripartnere, der har mere ekspertise inden for
design og produktion af digitale komponenter og
software. Innovationen skal ske i leverandørkæden,
mener Matthias Meyer.

Validering af teknologien: Startuppets
hovedopgave er at bevise, at teknologien kan integreres i BMW’s køretøjer.

”Startups er i sagens natur en unik innovationskilde, idet deres ideer udspringer af den nyeste viden
og behovet for at rykke det eksisterende. 90 procent
af de startups, der deltager i BMW Garage, kan
kategoriseres som en succesfuld implementering,
hvor løsningen kommer ud og lever hos leverandører eller i BMW Group,” siger Matthias Meyer.
Garagens samarbejde med startup-virksomhederne
smitter da også af på resten af virksomheden, der
har gjort evalueringsprocessen til kompetenceudvikling for medarbejderne.
”For BMW Group er det vigtigt, at vi laver produktionsudvikling, og mange af vores ingeniører
faciliterer innovationen. De arbejder strategisk med
relevante problemer, og vi finder gode, innovative
løsninger, og så finder vi det interne link efterfølgende. Derfor arbejder vi internt på, at medarbejderne bliver knyttet op på udviklingen af de
teknologiske løsninger.”
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Matthias Meyer, Co-Founder BMW Startup Garage
Foto: Privat

BMW Startup Garage varer 12 uger, og
i løbet af programmet vil BMW Startup
Garage have fokus på:

Læring: Hvad kræver det at lykkes i
bilindustrien? Startuppet får viden om
branchen, og hvordan udvikling, produktion og indkøb fungerer.
Netværk: Startuppet får adgang til et
netværk, der kan hjælpe med at vokse
virksomheden inden for den globale
bilindustri.
Salg: Kommercialisering af løsningen og
fokus på at skabe et aftryk i bilindustri.

Du skal læse med på TechSavvy.media hvis du er interesseret i dansk tech-iværksætteri. Vi omfavner hele startupmiljøet fra stifter til CEO, fra enmandsforetagende til vækstvirksomhed og fra bootstrapping til unicorn. Du kan
pitche historier til os på editorial@techsavvy.media.
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Af Lone Vibe Nielsen
anmark skal være en af verdens førende iværksætternationer. Det har været mantraet for skiftende
regeringer i mere end ti år. Flere gange har missionen været skrevet ind i regeringsgrundlaget, men
trods skyhøje ambitioner og megen snak er det på
flere parametre gået direkte modsat.

IVÆRKSÆTTERNEDTUR
SKAL VENDES TIL

OPTUR
30

og unødigt og ineffektivt bureaukrati som de største forhindringer.

På det anerkendte iværksætterbarometer Global Entrepreneurship Index (GEI) har Danmark taget en hidtil uset nedtur og
er på enkelte områder på niveau med Afrika og lande som
Rumænien. På nordisk plan dumper skolesystemet i forhold
til at klæde eleverne og de studerende på til at blive forberedt til at drive egen virksomhed, og de unges lyst til at blive
iværksættere er på retur.

Rang

Land

1

Schweiz

2

USA

3

Singapore

4

Nederlandende

Derfor er der mere end nogensinde brug for handling, hvis
Danmark skal være en af verdens førende iværksætternationer, pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende
direktør i a-kassen Ase, medlem af Virksomhedsforum og
næstformand i Dansk Iværksætter Forening. Der er løbende
behov for input til at forbedre iværksætterklimaet, hvis vi vil
skabe vækst og udvikling.

5

Tyskland

6

Hong Kong

7

Sverige

8

Storbritannien

9

Japan

10

Finland

11

Norge

12

Danmark

13

New Zealand

14

Canada

15

Taiwan

”Baggrunden er dyster, men netop iværksættere kan skabe
den nødvendige dynamik. Heldigvis har erhvervsminister
Brian Mikkelsen (K) taget konsekvensen og gjort regeringens
Iværksætterpanel permanent. Det er en klog beslutning.
Iværksætterens helt essentielle betydning for samfundsdynamikken har panelet allerede formået at sætte på dagsordenen. Nu venter næste vigtige erkendelse, at det ikke er nok
at få flere vækstvirksomheder. Der skal også ske forbedringer
i hverdagen for den helt dominerende type virksomheder,
de helt små med ganske få ansatte,” siger Karsten Mølgaard
Jensen.
Bureaukrati og middelmådig placering
At iværksætteriet herhjemme er under pres, understreges af
Iværksætterpanelets rapport med anvisninger af iværksætterfremmende initiativer.

Kilde: World Economic Forum

”Danmark klarer sig ikke godt nok inden for iværksætteri
sammenlignet med andre lande. Der er relativt få erfarne,
danske iværksættere, og vi har færre virksomheder per capita.
Danmark skaber også væsentlig færre nye vækstvirksomheder, og vi har i mange år ikke skabt nogle nye, rigtigt store
danske vækstvirksomheder,” fastslog panelet ved offentliggørelsen sidst i september.

”Her er netop administrativt bøvl en særlig udfordring for de
mindste virksomheder, som koncentrerer sig om hovedforretningen og endnu ikke har ansatte til at tage sig af papirarbejdet. Det er en vigtig problematik i forhold til at få gang
i iværksætteriet, og her kan regeringens rådgivende organ
spille en vigtig rolle,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Siden er Danmark overhalet af vores nordiske naboer og ligger
for tredje år i træk på en 12. plads i World Economic Forums
konkurrenceredegørelse med høj skat, indviklede skatteregler

Halter bagud
Trods megen snak og gode hensigter har Danmark i perioden
taget den største nedtur, som iværksætterbarometret Global
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Ingen bedring i udsigt
”Danmarks svaghed er på individniveau. Man kan godt
styrke økosystemet, men der er grelle svagheder på individniveau, der ikke burde være for et land, der ellers ligger
i top. Jeg har fulgt Danmark længe, og når jeg ser på parametrene, så sker der bare ikke rigtig nogen forbedringer,”
fastslog Zoltán J.Ács over for ugebrevet.

Entrepreneurship Index (GEI) nogensinde har observeret for
en af de ti højest rangerende nationer i verden, pointerer
Karsten Mølgaard Jensen. Fra en førerposition i 2008 med
en score på 84,6 procent faldt iværksætter-temperaturen
til blot 72,5 procent i 2014. Nedturen fortsatte i 2015 og på
parameteret ”evne til at starte nye virksomheder” ligger
Danmark på niveau med Rumænien.

Top10 Globl Entrepreneurship Index 2017
Plads 2017

Land

GEI 2017

Plads 2016

1

USA

83,4

1

2

Schweiz

78,0

8

3

Canada

75,6

2

4

Sverige

75,5

5

5

Danmark

74,1

4

6

Island

73,5

7

7

Australien

72,5

3

8

Storbrit.

71,3

9

9

Irland

71,0

12

10

Holland

67,8

13

I begge udspil overses de mindste virksomheder og dermed en af de største
udfordringer i forhold til at fremme
iværksætteriet.

Resultatet for 2017 ses her som en anelse bedre end de værste målinger i nyere mtid, men
med en advarsel om, at Danmark ikke endnu er rustet til fremtiden. Kilde: Mandag Morgen

Global Entreprenuership Index (GEI) laves hvert år af The Global Entreprenuership and Development Institute i Washington. Hvert lands præstation måles op imod de i alt 137 medvirkende
lande, hvilket giver et billede af iværksættermiljø og -vilkår i de enkelte lande, men også hvordan
landene håndterer iværksætteri i et globalt perspektiv. GEDI’s årlige indeks bygger på en blanding
af individuelle mål samt institutionelle mål.
Kilde — The Global Entrepreneurship Index 2017.
”Stort set lige så ringe står det til med den generelle
holdning til, at iværksætteri kan være en attraktiv levevej,
mens det er helt galt, når det gælder ønsket om at starte
og vækste en seriøs forretning. Her ligger Danmark under
gennemsnittet for Europa – ja nærmest på niveau med
Afrika, som manden bag iværksætterindekset Zoltán J. Ács
for nyligt konstaterede i ugebrevet Mandag Morgen.
Også i forhold til internationalisering og høj vækst præsterer Danmark under det europæiske gennemsnit, pointerede den amerikanske professor og økonom, der er stifter
og formand for Global Entrepreneurship Development Institute (GEDI) i Washington. Største barriere for at blive en
førende iværksætternation skal findes i den danske kultur
og folkesjæl, vurderer Zoltán J. Ács.
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Trods de barske udsigter er det dog
langtfra for sent at sætte ind, hvor det
halter, vurderer han. Resultatet for 2017
på iværksætterbarometeret er en anelse
over de værste målinger, men samtidig en
advarsel om, at Danmark står svagere rustet til fremtiden, end vi kunne og burde
være. Og det scenarie ændrer regeringens
erhvervs- og iværksætterudspil ”Sammen om fremtidens virksomheder” eller
for den sags skyld Iværksætterpanelets
forslag næppe afgørende på, understreger
Karsten Mølgaard Jensen.

erhvervspakke.
”Vi vokser og vokser”, proklamerer Trustpilot veloplagt
på sin hjemmeside. På imponerende vis har virksomheden, der hjælper kunder til bedre købsoplevelser, på ti år
udviklet sig til et internationalt selskab med 500 medarbejdere fordelt på 40 nationaliteter og kontorer i Danmark,
England, Tyskland, USA og Australien. Med andre ord en
virksomhed præget af optimisme og en virkelighed langt
væk fra hverdagen for den iværksætter, som er i gang med
at realisere den gode ide.
Før en virksomhed overhovedet overvejer børsnotering,
kræver det en vis størrelse og udsigt til succes. Derfor
bidrager en aktiesparekonto og ønsket om en helt anden
investeringskultur hos danskerne næppe med kapital til
andre end selskaber, der allerede er på børsen eller langt
fremme i overvejelserne. Som Trustpilot.
Gennemskuelighed efterlyses
”Tilmed indeholder erhvervspakken en række tiltag, som
nok er målrettede, men som desværre også komplicerer
skattesystemet yderligere. Og det er langt fra, hvad de
mindste virksomheder har brug for. Deres hverdag er i
forvejen belastet af komplicerede regler og unødigt bureaukrati. De ønsker forenkling frem for yderligere kompleksitet. I stedet for et investorfradrag og en ny aktiesparekonto

”Den enkelte iværksætter og selvstændige
erhvervsdrivende har behov for forbedringer i hverdagen. Det er langt fra nok
at forkæle investorerne. Overordnet set er
ønsket om at øge investeringerne i danske
arbejdspladser og give flere virksomheder
mulighed for at vokse sig til nye globale
erhvervssucceser bestemt prisværdigt.
Problemet er bare, at de færreste iværksættere og små virksomheder nogensinde
vil få gavn af de foreslåede tiltag som
aktiesparekonto, investorfradrag og bedre
skattevilkår for investeringsforeninger,”
siger Karsten Mølgaard Jensen.

Det havde været en langt større hjælp til erhvervslivet,
hvis erhvervspakken havde haft forenkling for øje og
sænket såvel de økonomiske som administrative byrder i
størstedelen af landets virksomheder, konkluderer a-kassedirektøren, der også som medlem af Virksomhedsforum
taler de mindste virksomheders stemme i arbejdet med
erhvervsrettet regelforenkling.
Netop udsigten til administrativt bøvl er sammen med
frygten for økonomisk usikkerhed den vigtige faktor for,
at danskerne er tilbageholdende med at realisere deres
iværksætterdrømme. Derfor skal lovgivningen forenkles,
og danskerne klædes optimalt på til at håndtere de udfordringer, iværksættertilværelsen byder på. I dag er det på en
række områder langt mere besværligt at være selvstændig
end lønmodtager. Eksempelvis har det hidtil været sværere for selvstændige at opnå ret til dagpenge.
”Heldigvis har politikerne på Christiansborg indgået en
aftale om et nyt og fremtidssikret dagpengesystem, der
retter op på årtiers forskelsbehandling af selvstændige.
Fremover får de dagpengerettigheder på vilkår, der er sammenlignelige med lønmodtagere. Det er et stort fremskridt
og vigtig iværksætterpolitik. På en række andre punkter
er der på tilsvarende vis behov for at give iværksættere og
små selvstændige samme muligheder som lønmodtagere.
De bør for eksempel aldrig kunne beskattes hårdere end
lønmodtagere,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
Unge iværksættere bremses
Der er med andre ord brug for at tænke i muligheder
frem for begrænsninger, når det handler om at gøre det
attraktivt at gå iværksættervejen. Særligt de helt unge er
iværksætterlystne, men tilsyneladende ser Statsforvaltningen det som sin opgave at holde igen, når unge under 18 år
ønsker at forfølge deres passion og åbne egen virksomhed.
Således har Berlingske Business kunne berette om
unge under 18 år, der har fået afslag på deres ønske om
dispensation til et CVR-nummer med den begrundelse,
at de kunne få et almindeligt lønmodtagerjob fremfor at
være selvstændig og gymnasieelev samtidig. Også selv om
forældrene lovede at dække eventuelle økonomiske tab,
påpeger Karsten Mølgaard Jensen.

De største har været helt små
Ni ud af ti danske virksomheder har under ti ansatte. De helt små virksomheder er ganske enkelt
grundstammen i dansk erhvervsliv. Det er her iderigdommen og virkelysten skal fremmes og væksten stimuleres,
pointerer iværksætterforeningens næstformand.

”Stadig flere unge bliver iværksættere”. Sådan lød en
opmuntrende overskrift i sensommeren. Forinden havde
Tommy Ahlers, formand for regeringens Iværksætterpanel, konstateret, at det er verdens bedste job at være iværksætter, og som individer har ”vi det fantastisk”.

”Alle virksomheder har været helt små engang. Måske stifteren er gået i gang alene. Derfor skal lysten til at realisere
iværksætterdrømmen stimuleres. Men erhvervspakken er
stort set renset for initiativer til gavn for den helt dominerende type virksomheder herhjemme. Vægten er derimod
lagt på tiltag, der særligt gavner landets investorer og
virksomheder med en vis størrelse og vækst,” siger Karsten
Mølgaard Jensen.
Meget betegnende var det hos anmelderportalen Trustpilot, da erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), økonomi- og
indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og skatteminister Karsten Lauritzen (V) præsenterede regeringens

kunne regeringen have sænket selskabsskatten og samlet
aktieskattesatserne til en enkelt og lavere skat på aktieindkomst,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Karsten Mølgaard, Næstformand Dansk Iværksætter Forening
Foto: Privat

”Det lyder jo forjættende. Hvis det vel og mærke var rigtigt.
Desværre ser virkeligheden anderledes ud. Iværksætteriet
blandt unge under 25 år spirer ganske rigtigt langt mere
end i 2010, som udviklingen i den optimistiske overskrift
tog afsæt i. Problemet er bare, at netop det år nåede
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iværksætteriet i aldersgruppen lavpunktet i kølvandet
på finanskrisen. Så ja, iværksætteriet går bedre, end
da den økonomiske krise gjorde allermest ondt,” siger
Karsten Mølgaard Jensen.

hånd om. Naturligvis skal vi passe på, at unge mennesker ikke kommer i økonomisk uføre, men jo bedre
forberedt unge mennesker er til at arbejde på de vilkår,
jo bedre rustet er de, pointerer han.

Iværksætterlyst på retur
Men reelt forfulgte færre unge sidste år deres iværksætterdrøm og fik et CVR-nummer. Faktisk er der på
et enkelt år sket et fald på mere end 10 procent, viser
Erhvervsstyrelsens tal. Mens 5482 unge under 25 år
oprettede virksomhed i 2015, faldt tallet til 4910 sidste
år. Også de unges andel af det samlede iværksætteri er
faldende - fra 16 procent af CVR-registreringerne i 2013
til 13 procent sidste år.

”At være flaskedreng eller avisbud er glimrende og nyttige fritidsjob. Men hvorfor vente til de er 18 år, hvis den
enkelte unge har kvalifikationerne og ideerne og i situationen er bedre tjent med at starte egen virksomhed. 1518 årige er gamle nok til at blive fængslet, men vurderes
åbenbart ikke modne nok til at forfølge deres passion
og starte egen virksomhed. Selv ikke med forældrenes
løfte om at hjælpe og støtte – og i sidste instans tage det
økonomiske ansvar, hvis det skulle blive aktuelt,” siger
Karsten Mølgaard Jensen.

Før unge i alderen 15 til 18 år kan få et CVR-nummer,
skal forældrene ansøge om dispensation hos Statsforvaltningen jævnfør værgemålsloven og garantere at
dække eventuelle tab. Sidste år søgte kun 81 i aldersgruppen om særlig tilladelse mod 129 i 2015. Samtidig
faldt antallet af godkendelser markant fra 43 i 2015 til
blot ni året efter. Og i årets første seks måneder har blot
tre fået lov til at oprette et CVR-nummer.
”Netop unge mellem 18 og 29 år er de mest iværksætterlystne, og Danmark har brug for den iderigdom, initiativ og virkelyst, iværksættere bidrager med. Mister de
unge troen på en iværksætterfremtid, er velfærdssamfundet ilde stedt. Trods optimistiske toner og politiske
skåltaler om betydningen af iværksætteri har det reelt
stået stille i 15 år. Lønmodtagerkulturen dominerer,
og Danmark er det land i EU med færrest selvstændige
blandt de beskæftigede,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
Mikrovirksomheder kan hjælpe udsatte unge
Udviklingen er ærgerlig. Iværksætteri er nemlig sundt
for børn. Det fastslår formanden for Børnerådet, Per
Larsen, der beklager Statsforvaltningens restriktive
kurs. Hvis de økonomiske ting er på plads, og der ikke
er udsigt til, at det kan blive en katastrofe, er det forkert
på den måde at begrænse børns initiativ og mulighed
for at berige sig selv, pointerer han. Faktisk er mikrovirksomheder i udsatte boligområder med til at holde
unge på rette spor, understreger Børnerådet.
”Derfor er det næsten ubærligt, når de unge, der har
modet, løber panden mod en mur. Når en 17-årig
selvlært lydtekniker afvises med begrundelsen, at han
har mulighed for at tage et almindeligt fritidsjob som
lønmodtager, forringes den unge mands muligheder
for beskæftigelse i en branche, hvor opgaver – typisk
af få timers varighed – konsekvent udføres på konsulentbasis. Netop sådan som det i stigende grad vil være
tilfældet for de unge på fremtidens arbejdsmarked, hvor
den traditionelle fastansættelse som lønmodtager i stigende grad afløses af projektansættelser,” siger Karsten
Mølgaard Jensen.
Virkelighed på fremtidens jobmarked
Det er en udfordring og virkelighed, det nye dagpengesystem for selvstændige og atypiske ansatte netop tager
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Samtidig er der store gevinster ved at satse på mere
iværksætteri i skolen. Således stiger andelen af unge,
der starter egen virksomhed markant, hvis de er blevet
undervist i iværksætteri. Faktisk gavner iværksætteriundervisning de unges evner til at løse problemer,
samarbejde og tage beslutninger, så de ender med en
højere indkomst – uanset om de starter virksomhed
eller ej, fremgår det af Ases analyse, der er udarbejdet
på baggrund af egen undersøgelse samt tal fra EU-kommissionen og Fonden for Entreprenørskab.
Iværksætteri på skoleskemaet
”Danmark har brug for iværksætteri, men netop i disciplinen at starte egen virksomhed føler danskerne sig
dårligere rustet end deres nordiske naboer. Og det danske skolesystem ender på en nordisk sidsteplads, når
de skal vurdere effekten af deres skolegang i forhold til
at være selvstændig erhvervsdrivende. Heldigvis peger
Iværksætterpanelet på behovet for undervisning i entreprenørskab på alle niveauer i uddannelsessystemet.
Jo før de unge møder iværksætteri på skoleskemaet, jo
bedre,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
Her er iværksætterlysten størst. De unge vil gerne prøve
deres ideer af og drømmer om at stå i spidsen for egen
virksomhed.
”Arbejdsmarkedet er under hastig forandring, klassiske
lønmodtagerjob er på retur, og de unge efterlyser mere
iværksætteri på skoleskemaet. Alligevel er det stadig
udsigten til en karriere som traditionel lønmodtager,
der dominerer gennem skoleforløbet. At få flere unge til
at udnytte deres potentiale og indfri deres iværksætterdrømme er et vigtigt element, hvis Danmark skal hitte
som iværksætterland,” siger Karsten Mølgaard Jensen.
Erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) ambition er at
gøre Danmark til et af verdens bedste lande at starte og
drive virksomhed i. Det mål nås kun, hvis vi formår at
gøre op med den udbredte lønmodtagerkultur og i stedet
får skabt en iværksætterkultur, hvor selvstændighed,
vilje og gåpåmod belønnes. Også når det gælder unge,
hvis ambitioner og fremtidsdrømme rækker ud over de
helt traditionelle fritidsjob.

DigitaliseringsBoost på
vej til virksomhederne
De fem regionale væksthuse tilbyder programmet DigitaliseringsBoost, som bringer virksomheder og vidensinstitutioner tættere
sammen om at udvikle nye produkter, services og løsninger.
Undersøgelser viser, at mange virksomheder ser digitaliseringen som den største
udfordring i de kommende år, men mange
føler sig ikke parate. Det handler om at
komme med nu, inden konkurrenterne
overhaler.
”De små og mellemstore virksomheder i
Danmark er godt med på nogle fronter i
digitaliseringsbølgen. Men det handler om
at bevare og sikre den position samt opdyrke de områder, hvor vi står svagere end
vores konkurrenter, så vi også fremover
kan være konkurrencedygtige på et globalt
marked,” forklarer Lars Kristensen, der er
projektleder hos Væksthus Syddanmark, og
Lars uddyber: ”Vi vil med programmet DigitaliseringsBoost gerne bygge bro mellem
små og mellemstore virksomheder samt
uddannelsesinstitutionerne, så virksomhederne får seneste forskningsresultater til
at udvikle konkurrencedygtige nye produkter eller serviceydelser.”

75 virksomheder kan være med
”For mange virksomheder handler det
om at tænke forretningsudvikling lidt
anderledes, så vejen mod nye produkter
og services bliver kortere,” fortæller Lars
Kristensen.
DigitaliseringsBoost, der har et totalbudget på omkring 80 millioner, løber over de

næste tre år og kommer til at omfatte omkring 75 virksomheder.

Sæt gang i Industri 4.0
De regionale Væksthuse hjælper hvert år
omkring 4.000 små og mellemstore virksomheder med at indfri deres vækstpotentiale, skabe arbejdspladser og øge eksporten og omsætningen.
”Virksomheder, der arbejder med digitaliseringen og Industri 4.0, kan ansøge om
at være med i DigitaliseringsBoost, hvor
der også lægges vægt på designelementet.
Det behøver ikke være formgivningsdesign
i klassisk forstand, men kan også dække
eksempelvis brugervenlighed og design af
software,” siger Lars Kristensen.
Konsulentvirksomheden Boston Consulting Group har kortlagt begrebet Industri
4.0 i Danmark og er kommet frem til, at
begrebet dækker disse ni teknologier:
Big Data og Analyse, Augmented Reality,
3D print, Simulering, Horisontal og Vertikal Integration, Internet of Things, Cybersikkerhed, Cloudløsninger og Avancerede
Robotter.

kan medfinansiere virksomhedens egen
udvikling. Hertil kommer muligheden for
at trække på viden fra uddannelsesinstitutioner, som kan bidrage til at udvikle nye
produkter f.eks. gennem designmetoder.
”Vi vil gerne hjælpe virksomhederne med
at finde vejen ind til, hvor de kan sætte ind
i forhold til digitalisering, så vi kan blive
ved med at bevare arbejdspladser i Danmark,” forklarer Lars Kristensen.
Væksthus Syddanmark udbyder programmet DigitaliseringsBoost sammen med de
øvrige væksthuse: Væksthus Hovedstadsregionen, Væksthus Sjælland, Væksthus
Midtjylland og Væksthus Nordjylland. Desuden har programmet en rækker partnere:
RoboCluster, Design Denmark, SDU Mads
Clausen Instituttet, Professionshøjskolen
Metropol, Odense Robotics, Business by
Design, Design2Innovate og Designskolen
Kolding. Projektet modtager ca. 39,7 mio.
kr. i medfinansiering fra EU’s Regionalfond.

Få del i puljen
For de virksomheder, der kommer med
i programmet, følger en attraktiv innovationskupon på op mod 600.000 kr, der

Du kan få mere at vide om ansøgning,
ansøgningsfrist m.m. ved at kontakte
Lars Kristensen, Væksthus Syddanmark
på lkr@vhsyd.dk eller tlf. 30 43 22 55.

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid
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10 ÅRS JUBILÆUM

FOR FOLKETS OG IVÆRKSÆTTERMILJØETS PRIS:
Est.

2008

IVÆKSTPRISEN
Af Alex Randrup
Foto: Holy Smoke Media

VÆKSTprisen hylder hvert år purunge virksomheder og
iværksættere, der i løbet af det forgangne år har bemærket sig. Enten med en god personlig historie, flotte nøgletal eller en ny iværksætteridé, der har potentiale til at vokse
uden for Danmarks grænser. Alle nominerede og vindere er
startet fra bunden og har arbejdet sig op.

IVÆKSTPRISEN 2017 AFHOLDES 13. NOVEMBER
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Vi har samlet fire tidligere vindere af IVÆKSTprisen til at fortælle, hvordan det er gået siden, de modtog prisen og hvilke
udfordringer de stadig møder. Selv om vejen for alle iværksættere kan virke lang, er disse næste personligheder alle
eksempler på, at det kan lade sig gøre så længe, man tør gå
all in med sin idé.
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Navn: Nicklas Kany
Alder: 33 år
IVÆKSTprisen: Årets væksteventyrer 2014
Største prioritet: Det skal være sjovt at lave lektier! For mange er lektielæsningen tung
og svær – det dræber lysten til at blive klogere. Vi vil skabe lyst til læring. Vi vil inspirere
og motivere børn og unge gennem faglige succesoplevelser.

Jeg er stolt af mit team. Jeg har
fra start været heldig med at få
de rigtige mennesker ind i min
virksomhed. De har fra start købt
ind på visionen og taget den til sig
som sin egen. Det har været helt
afgørende for vores succes. Jeg er
også meget imponeret over hvordan vores mentorer går til opgaven med stor indlevelse og ægte
ønske om at gøre en forskel for de
mange børn og unge vi hjælper.
Det er den forskel vi er sat i verden
for at skabe.

MENTORDANMARK

SKRÆDDERSYET LEKTIEHJÆLP
I HJEMMET
GØR DET SJOVT AT LAVE LEKTIER
38

Nu har jeg ikke haft så mange
chefer - men jeg har lært enormt
meget af min far, som det seneste
år har været ramt af en voldsom
hjerneblødning. Han har vist mig,
at miraklernes tid ikke er forbi,
så længe man stædigt kæmper og
ser optimistisk på fremtiden. Han
er nu på vej tilbage til en tilstand
som lægerne ikke troede muligt og
jeg er dybt imponeret og inspireret
af den fightervilje, han besidder!

Jeg vil gerne lære at spille klaver og guitar. Evnen til at være kreativ er primært det der adskiller os mennesker fra dyrene – og jeg kan ikke få nok af
skabende og kreative processer. Der føler jeg mig allermest i live. Jeg har
malet rigtig meget tidligere i mit eget atelier og da jeg netop har købt mig en
guitar, regner jeg med, at jeg skal nørde lidt med det også.

Jeg følger Gary Vaynerchuck, Lars
Tvede, Viktor Axelsen. Jeg kan anbefale andre iværksættere at gøre
det samme.
Hvis jeg har muligheden for at ændre på vikardækningen i folkeskolen
tror jeg, at vi vil få mere inspirerede,
motiverede og dygtige unge mennesker ud i samfundet! Derfor har
jeg et ret vildt og nyt initiativ under
opsejling.
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Navn: Martin Jensen & Zaedo Musa
Alder: 26 år
IVÆKSTprisen: Vindere af Årets Vovehals 2016
Største prioritet: Gøre restaurationsoplevelser bedre for alverdens gæster

Vi har lært af en tidligere chef, at
man ikke skal ansættes som lønmodtager igen.. Man skal følge sin
intuition og mavefornemmelse.
Always!
Vi er stolte af, at vi skaber mærkbare resultater. Man kan se, at vi
rykker og opretholder momentum.
Det er vi bare så glade for.

SUPERB

DIGITALT BOOKINGSYSTEM
AFHOLDER NU GÆSTER FRA 13 LANDE AT
UDEBLIVE FRA BOOKEDE BORDE
PÅ RESTAURATIONER
40

Vi vil gerne lære at blive bedre til at arbejde endnu bedre sammen. At være endnu mere struktureret. Hele teamet. Forstå os
selv i virkeligheden. For vi som foundere er jo kulturskabere.
Det vi gør, skaber kulturen i teamet. Vi skal blive mere bevidste
om, hvad vi render og laver.

Vi følger ikke så meget med i,
hvad der sker i dansk iværksætteri. Men vi er ud fuldt
med på, hvad der sker overall i
techbranchen.

Hvis vi har muligheden for at ændre
på status quo. At levere noget helt
nyt på markedet. Vi leverer automatic payments og vi vil gerne ændre
måden gæster betaler på, når de
går ud og spiser. Vi vil have at gæster skal føle sig mere hjemme på
restauranter. De skal have en personal experience, når de spiser ude.
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Navn: Lisa Dalsgaard
Alder: 29 år
IVÆKSTprisen: Vinder af Årets Kvindelige Iværksætter 2016
Største prioritet: Skabe en ny kommunikations- og markedsføringskanal, der kan indtage
hele verden.

Jeg er stolt af at have bootstrapped min virksomhed så langt
fra en ide til vi i dag er 10 medarbejdere i vores team.
Jeg vil gerne lære alt
om at skalere en forretning til en international succes.

GOODIEPACK

EN DIGITAL GOODIEBAG ER
EN MOBIL GOODIEBAG

Jeg har lært af en tidligere chef
at tænke stort og omgive mig
med mennesker, der tænker
stort og vil mere. Så tænker jeg
selv stort og bliver ved med det.

Jeg følger mulighederne. Det er
maven, der bestemmer om det
er højre eller venstre. Jeg står
næsten hver dag eller i hvert
fald flere gange om ugen mellem valg at gå den vej eller den
vej og jeg skal hele tiden prioritere og tage beslutningen om,
hvilken vej der er rigtig at gå.
Det er altid større mål i sigte.
Det er maven og målene, jeg går
efter.

Hvis jeg har muligheden for at
ændre på, at flere kvinder tror på
sig selv, så tror jeg ikke nok med,
at vi får en masse sunde virksomheder i Danmark, så tror jeg også,
at vi får en fantastisk ny generation med troen på sig selv. Det vil jo
bare være godt for alle!

ER PÅ FORKANT PÅ ET MARKED MED
ESTIMERET VÆRDI TIL 300 MIA. DOLLARS
42
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Navn: Camilla Hessellund Lastein
Alder: 24 år
IVÆKSTprisen: Vinder af den Gyldne Hat 2015
Største prioritet: Skabe bedre uddannelsesmuligheder og gøre studiebøger mere
tilgængelige

Jeg er stolt af mit team og de
mange folk, der er omkring os
i front. Både dem der bakker os
op og selvfølgelig folkene i teamet.

Jeg vil gerne lære at være mere
tålmodig.

LIX

STUDIEBØGERNES
UDGAVE AF SPOTIFY
KLAR TIL AT DISRUPTE DEN INTERNATIONALE
FORLAGSBRANCHE
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Jeg følger med for meget med i
alt. Skal jeg nævne én, der særligt har min interesse, så er det
Jeff Bezos. Han gør det eddermame godt.

Jeg har lært af en tidligere chef,
at hårdt arbejde betaler sig. Men
jeg har været iværksætter siden
jeg var 20 år gammel. Det er det
rigtige for mig. Jeg har en passion for at skabe. Det har jeg ikke
oplevet på andre arbejdspladser og det var noget af det, jeg
blev super frustreret over andre
steder. Jeg er super passioneret.
Både på andres og mine egne
veje. Når man ikke har plads til
at skabe det kreative rum ens
virksomhed kan udvikle sig i, så
stopper min motivation super
hurtigt. Jeg er mega motiveret
af, at jeg kan sætte en agenda.
Når jeg kan skubbe til noget og
få det til rykke sig fremad. Det
oplevede jeg aldrig i mine tidligere jobs. Det var der åbenbart
ikke plads til, fordi jeg var så
ung og uerfaren.

Hvis jeg har muligheden for at ændre på den
måde educational content bliver udgivet på og
arbejdet med, så tror jeg på, at Lix kan blive det,
der svarer til Spotify for education. Vi gør det ikke
bare nemmere at få studiebøger. Vi gør det nemmere at tage en uddannelse. Vi rummer det hele.
Ikke bare studiebøger, men også lydfiler. Vi kan
compose det ind til én læringssti for det individuelle menneske. Vi har vilde ambitioner og tror på,
at de kan lykkes.
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K O M M E N TA R

GOD
LEDELSE
GØR
MESTER
Af Niels Agerup, Direktør, CCO, Ase

Niels Agerup,
Direktør, CCO, Ase

t udleve iværksætterdrømmen er en
rejse, hvor første skridt er at få etableret
virksomheden. For mange iværksættere
kommer næste skridt hurtigt, når virksomheden vokser, og du skal til at ansætte
første medarbejder.
Du bliver chef, leder eller boss. Ja kært barn har
mange navne, og formentlig kender du ledelsesudfordringerne fra din tidligere arbejdsplads. Måske var det
endda det, der gjorde udsvinget og fik vakt iværksættertrangen i dig. Egne erfaringer er gode at bygge
videre på, og nu det er dig, der står i front.
De bedste chefer er dem, der mestrer balancen mellem
at udstikke kursen og lade medarbejderne udfører
deres opgaver uden unødig indblanding, indtil der er
brug for dem. Så skal de omgående være til rådighed.
Det er ingen let rolle at udfylde, men øvelse gør mester
og gør bevidsthed om værdien af den manglende indblanding og hurtige udrykning underværker.

mens det for andre kræver stor opmærksomhed og hårdt arbejde at finde kursen. Fælles
for chefer er, at de vil opleve medarbejdere,
der føler, at de har for lidt ansvar, mens andre
stønner over, at de har for meget. Kunsten er at
få den enkelte til at trives og føle sig vigtig på
sit arbejdsområde. Kun på arbejdspladser, hvor
forholdet til chefen og arbejdskammeraterne er
præget af gensidig tillid, blomstrer medarbejderne og yder deres bedste.

Faktisk beskriver de fem leveregler mere end
forholdet mellem medarbejdere og chef. Dybest
set er det helt grundlæggende menneskelige
behov. Betragtninger, der er gode at holde sig
for øje, uanset om der er tale om et ansættelsesforhold, et ægteskab eller venskab. Så prøv
at tænke på de mennesker, du omgås og har
relationer til. Det kan også være dine børn.
Hvordan opfyldes de fem behov i forbindelsen
mellem jer?

Som leder er det derfor vigtigt at kende de
signaler, du og dine omgivelser udsender. Lær
at lytte – og tal kun på de rigtige steder. Lær at
rose, vejlede og forebygge frem for at helbrede.
Men hvordan bliver man påskønnende, guidende, rummelig og tillidsfuld samtidig med,
at man skal være i stand til at tage ubehagelige
beslutninger, når det påkræves. Med andre ord,
hvad skal der til for at blive en god leder?

Ingen af os er tankelæsere, derfor er det vigtig
at være tydelig på såvel vores forventninger
som andres behov, og på hvordan vi indfrier
dem. I privatlivet som på arbejdspladsen øger
det glæden, hvis vi forstår at efterleve de fem
grundregler, så det står klart for os, hvornår vi
er der for hinanden.

Her er gamle råd værd at lytte til. Således formulerede ledelsesekspert John W. Humble for
snart 50 år siden fem bud på medarbejdernes
grundbehov:

• Fortæl mig, hvad du forventer af mig.
• Giv mig mulighed for at udføre det.
• Giv mig opmærksomhed og fortæl
mig undervejs, hvordan det går.
• Hjælp mig om nødvendigt.
• Bedøm og beløn min indsats retfærdigt.

En norsk talemåde udtrykker udfordringen således:
”Leder bliver man, fordi man vil tage ansvar. Men som
leder må du lære at give andre ansvar.”
For nogen forekommer skiftet enkelt og naturligt,
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HER ER OPSKRIFTEN
TIL DIN GEW-UGE

I forbindelse med Global Entrepreneurship Week bliver der fyldt med spændende
arrangementer rundt omkring i landet. Vi har her udvalgt de otte, som du ikke
må gå glip af. Du kan tilmelde dig alle arrangementerne på GEW.dk.
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ALLE ARRANGEMENTER
FINDER DU PÅ GEW.DK

Når samarbejde batter på bundlinjen

Iværksætterfestival 2017

Creative Business Cup Global Finals 2017

Iværksætter – fra drøm til virkelighed

Hvornår: 13. november 2017
Hvor: Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, Hedehusene

Hvornår: 13.-17. november 2017
Hvor: Rådhushallen, Flakhaven 1, 5000 Odense C & Stjerneskibet, Havnegade 29, 5000 Odense C

Hvornår: 15.-16. november 2017
Hvor: Hotel Scandic Copenhagen og Københavns Rådhus

Hvornår: 15. og 16. november 2017
Hvor: Hhv. Ase, Merkurvej 19, 6000 Kolding og Ase, Frederikskaj 4, 2450 København SV

Samarbejde mellem virksomheder kan åbne op for mange
muligheder, og derfor kan du komme til et netværksarrangement hos ROCKWOOL, hvor du kan finde din næste
mulige samarbejdspartner. På dagen kan du høre Jannick
Christensen fra Washa, der fortæller om virksomhedens
samarbejde med vaskerigiganten Berendsen. Herefter får
du mulighed for at snakke om kapital, samarbejde på
tværs af små og store virksomheder, teknologiudvikling
og kontorfællesskaber med forskellige virksomheder og
investorer. Når samarbejde batter på bundlinjen er arrangeret af kommunerne Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og
Vallensbæk samt Væksthus Hovedstadsregionen

Har du netop startet din egen virksomhed, eller drømmer
du om eget CVR-nummer og vil gerne have hjælp til at
komme i gang? Så er Iværksætterfestivalen 2017 i Odense
stedet, du skal være i uge 46. I løbet af ugen vil 14 forskellige kurser, debatter, workshops og konferencer løbe af
stablen, og de har alle til formål at gøre dig til en bedre
iværksætter. Bliv blandt andet klogere på SEO, salg, visuelle virkemidler, sproglige virkemidler, branding og vær en
del af festivalen, hvor du har rig mulighed for at udvide
dit netværk. Festivalen er skabt af Odense Kommune.

CareWare-Next Finaleevent

Iværksætteraften 2017

Danish Entrepreneurship Award

Global Entrepreneurship Week 2017 Finale

Hvornår: 14. november 2017
Hvor: Konferencesalen ved DOKKX, DOKK1, niveau 2.2, Hack
Kampmanns Plads 2, Aarhus C

Hvornår: 15. november 2017
Hvor: Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000
Aalborg

Hvornår: 16. november 2017
Hvor: Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Hvornår: 17. november 2017
Hvor: SDU Cortex Lab, Cortex Park 26, 5230 Odense M

CareWare-Next hylder velfærdsinnovationen, når de den
14. november finder vinderen af den bedste nye løsning
inden for sundhed, omsorg og velfærd. I alt er otte finalister fundet, og de har givet deres bud på en iværksætteride, der skal være med til at forbedre fremtidens velfærdsløsninger. På dagen vil der både være mulighed for at give
feedback til hver af de nominerede, snakke med dem og
finde ud af, om de kunne blive en mulig samarbejdspartner i fremtiden. Deltagelsen er gratis og er især relevant
for etablerede Health/Care-virksomheder, investorer og
rådgivere samt kommune- og hospitalsenheder.

Hvis du går med drømmen om at starte egen virksomhed
eller allerede er iværksætter, der har brug for inspiration
og rådgivning, så tag til Iværksætteraften 2017 i Aalborg.
I løbet af aftenen kan du høre forskellige iværksættere
fortælle om deres erfaringer, og du får mulighed for at
følge de iværksættere, du synes er mest interessante. Hvis
du har brug for ny viden om finansiering og investorer,
tech og innovation eller salg og markedsføring, så har du
mulighed for at deltage i en af de tre breakout sessions,
der har til formål at ruste dig som iværksætter. Derudover
byder aftenen på et rådgivermarked, hvor du kan snakke
med eksperter inden for bl.a. økonomi, lovgivning, patent,
salg og markedsføring.

Danish Entrepreneurship Award er arrangeret af Fonden
for Entreprenørskab og er især relevant for unge med
iværksætterdrømme. På dagen samles ca. 7000 elever
og studerende for at pitche deres iværksætterideer for
erfarne iværksættere og virksomheder, der herefter kan
hjælpe med rådgivning til at føre ideen ud i virkeligheden.
Samtidig vil der være foredrag og en masse brugbar viden
til både de unge og undervisere, der kan bruge iværksætteri i undervisningen. Dagen afsluttes med et awardshow,
hvor de bedste ideer fejres.

Afslut Global Entrepreneurship Week med spænding, en
masse gode ideer og noget godt til ganen. SDU Entrepreneurship Labs inviterer til en eftermiddag, hvor de præsenterer deres iværksætterideer for potentielle investorer,
partnere eller mentees, og samtidig vil Michael Eis dele
ud af sin viden om crowdfunding. Derudover vil eftermiddagen byde på en feedback-workshop, hvor de mange
ideer bliver evalueret, og alle er velkomne.

Den 15.-16. november drager mere end 60 kreative iværksætter-teams fra hele verden til København for at deltage
i årets Creative Business Cup Global Finals. Her vil de pitche deres kreative forretningsideer foran en jury bestående af bl.a. Susan Amat, Otho E. Kerr, Amy Cosper, Joseph
Ogutu og Huda Mohammed Janahi. Du kan møde dem
og resten af juryen, investorer, iværksættere og en række
prominente talere, der giver deres perspektiv på blandt
andet kreativitet og iværksætteri. Derudover skal vinderen
af Creative Business Cup 2017 selvfølgelig kåres.

Går du med en iværksætterdrøm i maven, men synes det
er lidt uoverskueligt at starte en virksomhed op? Få hjælp
og viden om alle de praktiske og økonomiske aspekter af
at starte egen virksomhed på Ases lynkursus. Her får du
styr på, hvad du skal vide om SKAT, privatøkonomi, valg
af virksomhedsform, registrering, forsikringer, dagpenge
og meget mere. I løbet af dagen vil du også blive guidet
gennem nogle øvelser, der skal gøre dig stærkere i din nye
viden. Den 15. november foregår kurset hos Ase i Kolding
og den 16. november i København.
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Nye ideer kræver
fleksible betaliNger
Ren
køreglæde

Vi har betalingsløsninger til alle brancher, uanset om du har brug for at ekspedere mange eller få.
Du kan have terminalen på abonnement eller købe den, og du vælger selv om den skal være stationær
eller mobil. Ens for dem alle er dog, at de kan tage imod betalinger med både kort og mobil og vores
åbne platform fremtidssikrer din virksomheds betalinger. Få flere informationer på www.verifone.dk
eller kontakt os på tlf. 4450 1652.

BMW CONNECTEDDRIVE.
SLUT MED AT HOLDE I KØ.

Med BMW ConnectedDrive kører du udenom køer og trafikpropper. Du har hele dit kontor med i bilen, du sender og modtager
nemt beskeder, kan ordne aftaler og ved altid, hvornår du skal afsted for at være fremme til tiden. Du har din egen musik og
sociale medier lige ved hånden. Og med BMW Concierge Service får du personlighjælp til alt fra døgnåbne apoteker til booking
af hotelværelser og restaurantbesøg. Se mere på www.bmw.dk/connecteddrive

