REG LAB GÅ-HJEM-MØDE

IVÆRKSÆT TERSAMFUNDET
DANMARK
Efter epoker som landbrugsland, industrination
og vidensamfund er Danmark nu på vej ind i
iværksættersamfundet.
Dét er det overordnede hovedbudskab i bogen
Iværksættersamfundet – Vækst gennem innovation
og virkelyst, som udkom på Gyldendal Business
midt i 2015.
Bogen viser også, at Danmark faktisk står enormt
stærkt, når det gælder iværksætteri, at iværksættere
har stor betydning for jobskabelsen, og at vi har
brug for både vækstiværksættere og ”almindelige”
iværksættere.
Én af bogens forfattere, direktør for Vækstfabrikkerne og Væksthus Sjælland, Mads Váczy Kragh,
kan du møde på et gå-hjem-møde i REG LAB
tirsdag den 12. januar 2016 i Aalborg.
På mødet vil Mads Váczy Kragh også tale om et
nyt nationalt iværksætterindeks, som netop er
udarbejdet.

Der bliver naturligvis også mulighed for debat og
networking. Blandt andet skal vi diskutere, hvad
der motiverer nutidens og fremtidens iværksætter
– og hvilke miljøer der skal til for at få iværksættersamfundet til at slå gnister. Du kan møde Business
Aalborgs erhvervschef, Tonny S. Thorup og ikke
mindst nogle af de m, de r sæ t t e r kød og blo d på
iv æ r k sæ tt e r samfundet: de unge og dynamiske
iværksættere.
TID, STED OG TILMELDING
HVORNÅR: Tirsdag d. 12. januar 2016
kl. 14.30-17.30
STED: Byens Rum, Østre Havnegade 34, Aalborg
Du kan tilmelde dig mødet på reglab.dk
Til de 20 først tilmeldte udleverer vi et gratis
eksemplar af bogen Iværksættersamfundet
– Vækst gennem innovation og virkelyst

IVÆRKSÆTTERSAMFUNDET – VÆKST GENNEM
INNOVATION OG VIRKELYST
Nye virksomheder er afgørende for den økonomiske
udvikling i moderne samfund, og derfor skal
Danmark arbejde målrettet på at skabe endnu
bedre muligheder for iværksættere. Sådan kan
den nye bog af Mads Váczy Kragh (direktør i
Væksthus Sjælland), Søren Berg Jørgensen
(projektleder i Væksthus Sjælland og ansvarlig
for Vækstfabrikkerne) og Christel Skousen Thrane
(stifter af netværket Protocol) helt kort opsummeres.

Mads Váczy Kragh.

MØDET AFHOLDES I BYENS RUM:
Byens Rum er et byudviklingsprojekt, der startede
som et tomt, nedlagt foderstoflager - og som nu syder
og b ob ler af liv, s k a b e r k r a f t o g a r b e j d s o mhe d.
Byens Rum er en forening, som har til formål
“at etablere og udvikle et levende og kreativt
iværksættermiljø med et primært fokus på brugerdreven byudvikling”. Et levende miljø i omdannet
infrastruktur på Aalborgs østlige havnefront.

Men findes der en særlig iværksættertype?
Hvad driver nutidens og fremtidens iværksættere?
Og hvad skal der til for at skabe stærke iværksættermiljøer?

