Meld dig til Venture Cup Danmark
- og vind 250.000 til realisering af din forretningsidé
Er du studerende, Ph.D´er eller forsker og har den rette idé, kan du vinde 1. præmien på 250.000 kroner. Blot ved at deltage
i Venture Cup er du garanteret masser af inspiration og hjælp til at komme videre med din projektidé. Ved konkurrencens
afslutning i maj 2004 vil du have udarbejdet en professionel forretningsplan, som du kan bruge til at iværksætte din idé og
eventuelt tiltrække investorer med.
Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet har stolte traditioner at forsvare. Ved sidste års Venture Cup erobrede MESH
Technologies andenpladsen, der udløste 100.000 kroner. Opmærksomheden strakte sig dog langt uden for juryen i Venture
Cup, og det lykkedes at tiltrække investorer. MESH Technologies har udviklet software der gør clustercomputerne både bedre
og billigere at producere.
Målet med konkurrencen er netop, at den viden og de idéer der findes i uddannelsesmiljøet ikke forbliver idéer, men bliver
realiserede. Konkurrencen fokuserer derfor på udvikling af en professionel forretningsplan, således at deltagerne for
inspiration og hjælp til at udvikle deres idéer.
Hjælpen til det enkelte projekt sker dels i form af individuel coaching, dels ved at der afholdes en række foredrag og
workshops, som sætter fokus på idégenerering, markedsanalyse, finansiering, patentering og udarbejdelse af forretningsplan.
Konkurrencen er delt i tre faser. Fase 1 består af inspiration til beskrivelse og kommercialisering af forretningsidéen. I Fase 2
skal der udarbejdes en markedsføringsplan, der beskriver markedsstrategien, målgruppen, markedet for forretningsidéen og
opbygningen af virksomhedens organisationsstruktur. Tredje og sidste fase skal den egentlige forretningsplan udarbejdes, der
ud over beskrivelserne under fase 1 og 2 skal indeholde gennemførelsesplan, lønsomhed, finansiering og risiko.
Fase 1 starter den 26. november med et Kick-off-arrangement: "Fra idé til virksomhed", klokken 16-18 i Syddanske
Forskerparkers auditorium, Odense.
Yderlig information: Odense Erhvervsråd, tlf. 6612 6121 eller Hjemmeside til Venture Cup
Gratis tilmelding til Venture Cup: E-mail Klik her.
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