
Iværk sæt ter BASIS – kom i gang
Har du en forretningsidé- eller drøm? Er det før ste 
gang, du starter egen virksomhed?

Iværk sæt ter BASIS giver dig en generel introduk-
tion til de vigtigste emner, du skal have styr på, her-
under de formelle krav til oprettelse af virksom-
hed, og de forpligtelser, du har som stifter. 

Du  introduceret til grundlæggende viden om bl.a. 
virksomhedsformer, bogføring, moms, skat og jura. 
Iværk sæt ter BASIS afholdes som webinar, og det 
er gratis at deltage.

Hvem kan deltage?
Iværk sæt ter BASIS er til dig, der overvejer at starte 
virksomhed eller lige har CVR-registreret. Det er 
til dig, der gerne vil have et overblik over, hvad du 
skal have styr på. 

Bliv klog på virksomhedsopstart på vores webinarer og workshops

Hvad kan du forvente?
Iværk sæt ter BASIS giver dig en overordnet intro-
duktion til dét at starte virksomhed. Du får nyttig 
viden, der kan øge din sandsynlighed for succes. 

Vi afholder webinaret løbende, 
tilmeld dig det næste her

Få overblikket som ny iværksætter:
Ehhs.dk/iværksætter
Virksomhedsguiden.dk 

Efter deltagelse på Iværk sæt ter BASIS, kan du del-
tage på Iværk sæt ter SUCCES. Dette er en fy sisk 
work shop, hvor vi går i dybden med de emner, der 
presser sig på som det næste: Hvordan kommer du 
på markedet, og hvordan får du de første kunder?
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Ny virksomhed? 
Du har fået idéen og passionen er vakt. 
Læs her, hvad du nu skal gøre!

Dit første skridt skal være at skabe dig et overblik over al væsentlig viden om 
virksomhedsopstart i Danmark – det gør du på virksomhedsguiden.dk

Erhvervshus

Når du har fornemmelse for, hvad det kræver at blive virksomhedsejer og 
skal i gang med at føre din idé ud i livet, kan du kontakte René på vores 
iværksætterhotline og få det bedste bud på dit næste skridt: 

Renè træffes alle hverdage fra 9:30 - 12:30  
på tlf: 30 10 81 15 eller ivaerksaetter@ehhs.dk

https://ehhs.dk/content/ydelser/events-ivaerksaettere/0e655855-9516-4af7-973b-6a6bffcf0c1b/
https://ehhs.dk/content/ydelser/ivaerksaetteri/48942833-fb05-4492-a33e-fd253ebe6a7d/
https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/ivaerksaetteri/?pk_vid=3babfaaa374125d01646134781171d21
http://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/ivaerksaetteri/


Iværksætter SUCCES – kom videre
Skal din forretningsidé gøres til en succesfuld virk-
somhed? Du har fået styr på det grundlæggende, 
f.eks. at have deltaget på Iværk sæt ter BASIS, hvor 
spørgsmålene omkring virk som heds  f ormer- og 
registrering, bogføring, moms og skat er gennem-
gået. Du er nu klar til at få kunder i butikken. 

Som deltager på Iværksætter SUCCES vil du få 
pe r sonligt input fra en erfaren forretningsudvik-
ler til hvordan, du kan indarbejde områder som 
bæredygtighed, digitalisering og internationali-
sering i dit forretningskoncept og værditilbud.
 Du lærer, hvordan du gør værdien af dine pro-
dukter eller ydelser tydelig for kunderne. Du kom-
mer til at arbejde med din forretning gennem for-
skellige øvelser, hvor du også får indsigt i andre 
iværk sætteres udfordringer og idéer, og nye per-
spektiver på dine egne.

Hvordan kommer du videre?

Hvem kan deltage?
Iværksætter SUCCES er målrettet dig, der har en 
gennemtænkt idé og et CVR-nr. men stadig skal 
bruge mere viden og værktøjer til at vækste din 
virksomhed.

Hvad kan du forvente?
Du vil blive introduceret til metoder og redskaber, 
der giver dig en systematisk tilgang til din virksom-
hed og dine kunder. Du får nyttig viden, der kan 
øge din sandsynlighed for succes. 

Iværksætter SUCCES afvikles som en fysisk work-
shop, hvor vi går i dybden med dit marked, hvor-
dan du får testet din idé, og får mere viden om 
dine potentielle kunder. Det er gratis at deltage. 

Vi afholdes workshoppen løbende, 
tilmeld dig den næste workshop her
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Ny virksomhed? 
Hvordan kommer du på markedet, og 
hvordan får du de første kunder?

Du skal nu lære, hvordan du gør værdien af dine produkter 
eller ydelser tydelig for kunderne
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