
2015
Udarbejdet af ledelse, direktion og bestyrelse i CONNECT Denmark



2

INDHOLD

EXECUTIVE SUMMARY 3

ØKOSYSTEMET 5

VÆRDIEN 7

AKTIVITETERNE 10

REFERENCER 11

FREMTIDEN 20

KONTAKTOPLYSNINGER 20



3

CONNECT Denmarks mission er at skabe vækst i danske  
iværksætter- og vækstvirksomheder ved at udfordre, inspirere  
og connecte talenter, ledere og virksomheder. Herigennem har 
CONNECT Denmark erobret pladsen som erhvervslivets instrument 
med forgreninger ud i det meste af Danmarks erhvervsfremmemiljø 
med fokus på vækst.

CONNECT Denmarks medlemmer fra det private erhvervsliv og 
vækstfremme miljø har givet professionel sparring på strategiske 
udfordringer til mere end 2.000 danske iværksættere og unge  
vækstvirksomheder på alle udviklingsstadier.

CONNECT Denmark tegner ca. 700 medlemmer og partnermed-
lemmer, som er beskæftiget som selvstændige erhvervsdrivende, 
ansat i landets største private virksomheder, universiteter, innova-
tionsmiljøer, venturevirksomheder og offentlige erhvervsorganisa-
tioner, styrelser og fonde. 

CONNECT Denmarks medlemmer bidrager selv til finansiering  
af de mange aktiviteter med kr. 5-6 mio. gennem betalte  
medlemsskaber og supplerer desuden med op mod ca. 5 mio. kr.  
rådgivningstid pr. år. Vores medlemmer bidrager således med 
både økonomi, tid og kompetencer for at hjælpe andre på vej. 

CONNECT Denmark er en non-profit forening stiftet i  
år 2000 i Danmark. Foreningens rødder går tilbage til  
San Diego hvor den første afdeling blev etableret. Siden  
er konceptet udbredt til 43 lande. Alle organiseret som 
NGO’er og uafhængige af hinanden.

CONNECT Denmark

EXECUTIVE SUMMARY

Ved at deltage i vores  
aktiviteter opnår  
CONNECT Denmarks 
medlemmer inspiration  
og kompetenceudvikling, 
som de kan bringe  
med tilbage til egne  
virksomheder.

Iværksætter- og vækstvirksomhederne modtager sparring uden  
at det koster dem noget.
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CONNECT Denmark er dermed delvist selvfinansieret gennem 
medlemsskaber/partnermedlemskaber. Desuden har foreningen 
over en årrække vækstudviklet yderligere en lang række  
virksomheder, hvor omkostningerne er betalt af Vækstfonden  
og Erhvervsstyrelsen som led i Proof-of-Business initiativet. 

Springboardet som er signaturproduktet, er en strategisk seance, 
hvor erfarne erhvervsledere yder sparring til iværksættere  
og virksomheder. Planen for fremtiden er at udbrede vores  
velafprøvede metoder til flere korte intensive sparringsforløb 
(PITCH-Træning og PITCH-Springboard) samt medvirke til at også 
modne virksomheder får bedre mulighed for at blive udfordret på 
deres strategi. Det vil løfte mere ’konservative’ virksomheder fra 
SMV segmentet til et markant højere ambitionsniveau.

Samarbejdet med Vækstfonden og Erhvervsstyrelsen (kr. 4,8 mio 
årligt) har givet foreningen mulighed for at gennemføre en  
landsdækkende indsats med strategisk sparring til landets mest 
ambitiøse iværksættere og virksomheder. Desuden har dette  
økonomiske bidrag skabt mulighed for at gennemføre markant 
flere sparringsforløb (ca. 200 årligt). 

Samarbejdet giver også mulighed for at udbrede velafprøvede 
metoder til etablerede virksomheder og nye brancher. Proof-of-
Business initiativet udløber ved udgangen af året, såfremt det ikke 
fornyes i forbindelse med den kommende finanslov. Det betyder, 
at CONNECT Denmark må reducere vores sparring markant (antal 
og geografisk) til det niveau som vores medlemskreds kan bære 
økonomisk. Reduktion i aktivitetsniveauet reducerer rådgivnings-
bidraget fra erfarne virksomhedsledere til iværksættere og vækst-
virksomheder tilsvarende. 

CONNECT Denmark er det eneste effektive mødested på frivillig 
basis imellem unge ambitiøse iværksættere og erfarne erhvervs-
folk. En reduktion i aktiviteterne vil derfor påvirke realisering af 
potentialer negativt.

CONNECT Denmark beskæftiger 10 fuldtidsansatte.

Udover vækstrådgivning 
til ca. 200 virksomheder 
årligt, sikrer CONNECT 
Denmark mulighed  
for efterfølgende  
bestyrelses, - mentor og 
advisoryboard tilknytning 
til virksomheder, som 
måtte ønske det.  
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CONNECT Denmark er stærkt forbundet med  
landets væsentligste erhvervsfremmeaktører  
og dansk erhvervsliv.  

CONNECT Denmark dækker bredt og sikrer, af de  
mest ambitiøse og vækstpotentielle iværksætter- 
virksomheder opnår bedre vilkår for kommerciel  
succes. Samtidig sikrer vi at erfarne forretningudviklere 
skaber yderligere vækst i eksisterende-primært-  
ejerledede virksomheder.

ØKOSYSTEMET

Filosofien i CONNECT Denmark er, at alle aktører i etablerings- og  
vækstprocessen skal blive dygtigere. Det gælder både iværksættere/ 
erhvervsledere, vejledere, sparringspartnere og investorer. 

Opstart og vækst er en læringsproces, hvor iværksætteren/ 
erhvervslederen med fordel kan præsentere sine tanker og strategier  
for eksterne inputs og herigennem tilpasse sin forretningsplan. Det 
kritiske element er at styre processen, at overskue og prioritere de 
kritiske behov, målrettet at søge svar og løsninger samt hurtigt og  
konsekvent at drage konklusioner og tage konsekvenser af det lærte.  
Succeskriteriet er således ikke at iværksætteren/erhvervslederen  
har en ’formfuldendt’ forretningsplan. 

En kritisk faktor som de fleste investorer ofte tester er, om iværksættere/ 
erhvervsledere er agil og i stand til hurtigt og målrettet at agere på nye 
krav og muligheder – at definere og nå nye strategiske milepæle er et 
vigtigt komponent. 

Denne adræthed og evne til forretningsudvikling med fokus på  
strategiske milepæle er omdrejningspunktet og hjælper iværksættere/
erhvervsledere med fastlæggelse, bearbejdelse og realisering af  
potentialet.

- Forretningsudviklere med  
 strategiske kompetencer

- Specialister

- Investeringschefer

- Bestyrelses,- mentor og  
 advisoryboard kandidater

- Business Angels og  
 Venture Scouts

- Universiteternes  
 entreprenører

- Venturemiljøernes cases

- Rådgivernes kunder

- Væksthusenes kunder

- Innovationsmiljøets  
 entreprenører

- Markedets SMV’ere

- Styrelsers  
 fokusvirksomheder

- Markedets Spin-offs 

- Brancheforeningers  
 virksomheder

- Eksportrådets  
 virksomheder

- Vækstpotentielle  
 virksomheder 

MEDLEMMER

CASES / PIPELINE
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CONNECT Denmark samarbejder med en lang række vækstfremmeaktører.
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I en nyligt gennemført  
undersøgelse blandt  
125 virksomheder som  
har modtaget sparring  
gennem CONNECT  
Denmark, var svarene  
meget positive: 

vil anbefale CONNECT  
Denmark til andre90%

har styrket fokus på forretning  
og forretningsforståelse68%

95% har oplevet vækst i antal  
ansatte

50% har oplevet vækst i omsætning  
og/eller årsresultat

20% har opnået ekstern  
finansiering

41% har nedsat professionel  
bestyrelse

VÆRDIEN

CONNECT  Denmark har hjulpet mere end 2.000 virksomheder gennem årene med effektiv  
og professionel rådgivning. Samtidig har vi hjulpet alle de virksomheder som vi har screenet  
og hjulpet videre til andre vækstfremmeaktører. Desuden kompetenceudvikler vi mere end  
700 professionelle erhvervspersoner som mødes for at give sparring og for at lytte til  
hinandens sparring. 
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I en nyligt gennemført  
medlemsundersøgelse  
var svarene ligeledes  
positive:

Undersøgelsen foretaget  
blandt tidligere Springboard  
virksomheder (2011-2014)  
viser, at mange medlemmer  
- efter et Springboard- er  
involveret i virksomheden  
som mentor, rådgiver,  
kunde, leverandør, partner,  
bestyrelsesmedlem eller  
investor

af respondenterne mener, at der  
er tilfredsstillende eller yderst  
tilfredsstillende kvalitet i ydelserne

af respondenterne bruger netværket aktivt og 
53% har deltaget i aktiviteter op til 3 gange i 2014. 
32% har deltaget mellem 4-8 gange og 12% oftere

84%

97%

83%
af respondenterne mener, at kvaliteten i  
udsendte invitationer til aktiviteter er  
tilfredsstillende eller yderst tilfredsstillende

38% af respondenterne er forsat involveret i virksomheden  
på tidspunktet for spørgeundersøgelsen

CONNECT Denmark er et velafprøvet professionelt vidensnetværk som sourcer de bedste kompetencer 
til landets iværksættere og vækstvirksomheder i alle udviklingsstadier. Antallet af frivillige sparrings- 
partnere og medlemmer i CONNECT Denmark øges løbende og indtægtsgrundlaget for foreningen  
udvikler sig positivt. CONNECT Denmark får løbende henvendelser fra universiteter, forskerparker,  
inkubatorer, innovationsmiljøer, business angels, venturefonde, Vækstfonden, lokale erhvervsservices, 
væksthuse, rådgivere, banker, revisorer, advokater og start-up græsrodsbevægelser samt fra engagerede 
medlemmer, som ønsker at henvise iværksættere/erhvervsledere med ambitioner om kapitalrejsning,  
internationalisering og vækst til vores tilbud. 

Match af projekter og sparringspartnere i CONNECT Denmark sker helt åbent og neutralt. CONNECT 
Denmark er ikke gatekeeper hverken for egne eller andres kommercielle interesser og er ikke bundet  
af en enkelt rådgivers viden, erfaring og kompetence. Entreprenører/iværksættere får ikke én enkelt  
rådgiver tilknyttet, men præsenteres for en vifte af rådgivere, som yder forskellige bidrag og som  
entreprenører/iværksættere frit kan vælge at fortsætte samarbejdet med efter et sparringsforløb. 
CONNECT Denmarks netværk er i dag uden sammenligning landets stærkeste målt på medlemmernes 
praktiske indsigt i forhold, der er vigtige for at udvikle vækstvirksomheder bla. på områderne strategi, 
markedsforhold, markedsføring, afsætning, IPR, økonomi, finansiering og teknologi.

Da vi er landsdækkende 
har vi mulighed for at 
hjælpe virksomheder i 
hele Danmark. 
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Nedenfor et udpluk af de virksomheder, vi har hjulpet
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PITCH-Træning – for virksomheder i alle stadier  
- dog med overvægt af start-ups

Gruppesparring for 6-10 virksomheder, som ønsker at blive endnu 
skarpere til at præsentere/pitche deres virksomhed og dennes 
budskab. Flere virksomheder overhører hinandens præsentationer 
og panelets sparring.

 

PITCH-Springboard – for virksomheder i alle stadier  
- dog med overvægt af start-ups

Individuel sparring for den virksomhed som ønsker at træne sin 
evne til at præsentere og er parat til en times mildere form for 
sparring på konkrete strategiske udfordringer/problemstillinger.

Springboard® – for virksomheder i alle stadier

Individuel sparring for den virksomhed, som er parat til to timers 
dybdegående sparring og feedback på konkrete strategiske  
udfordringer/problemstillinger.

 

Matchmaking

Er for den virksomhed, som ønsker at finde kompetente folk til 
advisory board, bestyrelse eller mentor. 

AKTIVITETERNE

CONNECT Denmarks aktivitetsprogram er enkelt og entydigt. Virksomheder og medlemmer 
har gennem årene evalueret værdien af vores aktiviteter og begge målgrupper ønsker fokus 
på sparringsaktiviteterne Pitch, Pitch-Springboard og Springboard®. Desuden ønsker de vores 
program for bestyrelses, mentor- og advisoryboard søgninger.



11

REFERENCER

 
  
 

“Microsoft Danmark nytænker og skaber brug af IT produkter og services i 
hele Danmark via et vidt forgrenet netværk af partnere.
 
Vores innovative tilgang til marked og samfund nødvendiggør at have finger-
en på pulsen i universitets,- og inkubator projekter, i start-ups, SMV’er og 
større virksomheder.
 
CONNECT Denmark er en professionel og uvildig aktør, hvis erfaringer med 
at finde, udvælge og udvikle små- og mellemstore virksomheder (SMV) er til 
stor gavn for Microsoft Danmark.
 
Gennem vores medarbejderes aktive deltagelse i CONNECT Denmarks 
Springboards og Pitch træninger bliver vi klogere på købsadfærden i 
SMV-segmentet, og vi får mulighed for at stille skarpt på nye teknologier 
og forretningsmodeller, som vores egne produkter og services kan være 
katalysator for.
 
 Samtidig bliver vores medarbejdere udfordret  
 på deres personlige faglighed og gennem 
 slagskraft i de mini-bestyrelser, som CONNECT  
 Denmark involverer sine medlemmer i. Det  
 skærper deres evne til at forretningsudvikle i  
 teams på tværs af Microsofts funktioner.
 
 CONNECT Denmark giver os samtidig  
 muligheden for at tilbyde vores egne partnere  
 sparring med fokus på deres vækstudfordringer.  
 Herigennem styrker vi vores egne relationer,  
 og skaber ultimativ vækst i det danske samfund 
  – en rolle som Microsoft prioriterer højt’’ 

              Kamilla Jørning Roost, Salgsdirektør, Microsoft Danmark

“CONNECT Denmark skaber værdi 
for VIAs medarbejdere ved at give 
dem gode muligheder for at opbygge 
netværk blandt andre med inter-
esse indenfor entreprenørskab og 
innovation.

Det giver også VIAs medarbejdere 
lejlighed for at formidle den nyeste 
viden indenfor deres respektive  
arbejdsområder.

I VIAs studentervæksthuse er  
CONNECT Denmarks Springboards 
en rigtig god chance for vores studer-
ende til at møde repræsentanter fra 
erhvervslivet og få kvalificeret feed-
back på deres ideer samt få kontak-
ter til at få hjælp til at realisere deres 
ideer.mig i min funktion som rådgiver, 
professionelt bestyrelsesmedlem og 
investor.”

PARTNERE

Erik Løvgren Brejner,  
Projektleder

Jonna Pedersen,  
Director of External Relations
 
VIA University College
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“SCION DTU sikrer videnintensive virksomheder de optimale rammer for 
vækst – hele vejen fra forskning til forretning.

I forhold til denne mission er CONNECT Denmark en af vores centrale 
samarbejdspartnere. CONNECT Denmark skaber værdi på mange niveauer 
for Scion DTU:

1. Yder sparring om forretningsudvikling og vækst på strategisk niveau  
til innovative og ambitiøse iværksættere og virksomheder, som via deres 
lejemål indgår i Scion DTU vækstforløb. Dette gælder også for tidlige  
forskningstunge projekter, som skal begynde arbejdet med forretnings- 
innovation og kommercialisering af deres teknologier.

2. Bidrager til at skabe relevant og forretningsorienteret netværk for  
iværksættere og virksomheder.

3. Sikrer et yderst relevant og forretningsfokuseret netværk for vores  
medarbejdere. Dette bidrager til kompetenceudvikling og en kontinuerlig  
styrkelse af nye samarbejdsrelationer.

CONNECT Denmark er et centralt initiativ i økosystemet inden for erhvervs-
fremme og vækstskabelse og har via sit netværk direkte adgang til de  
mest kompetente og erfarne erhvervsfolk. Medlemmer fra erhvervslivet,  
som altid stiller op og, bidrager til at hjælpe virksomheder og iværksættere 
på vej mod vækst.
 
CONNECT Denmarks uafhængige sparring og rådgivning, leveret af  
frivillige erhvervsledere, forretningsudviklere, investorer og bestyrelses- 
medlemmer, bidrager hver dag til at skabe vækst i Danmark – både i forhold  
 til dem der får sparring og dem selv lærer  
 af processen ved at yde sparring. Med en  
 central positionering, som erhvervslivets  
 eget initiativ inden for forretnings- 
 innovation, er CONNECT Denmark en  
 væsentlig aktør der rækker ud mod det  
 offentlige erhvervsfremmesystem,  
 forskerparker, uddannelsesinstitutioner  
 og det øvrige erhvervsliv’’ 

             Steen Donner, CEO, Scion DTU

“I Borean Innovation arbejder vi tæt 
sammen med CONNECT Denmark.  
Vi og vores porteføljesleskaber  
har først og fremmest gavn af de  
forskellige Spingboards og  
tilknyttede pitch-træninger m.v.,  
som vi ser som kernen i Connect.  
Vi bruger først og fremmest  
Springboards som et værktøj i  
porteføljearbejdet, når der er brug  
for en ”trykprøvning” af status for  
en start-up virksomhed, eller hvor  
vi og vore samarbejdspartnere  
synes, der kan være brug for  
nogle andre øjne på strategi,  
forretningsmodeller eller  
forretningsudvikling. Pitch-træning 
er især værdifuld forud for invest-
eringsrunder med deltagelse af nye 
eksterne investorer.”

Thor Jespersen
Adm. direktør 
BOREAN Innovation
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 “Vækstfonden har i dag en række muligheder for at hjælpe unge virksomheder med finansiering på et tidligt tidspunkt i 

deres modenhedskurve. Dels gennem muligheden for at investere egenkapital, men siden medio 2014 også gennem et nyt 
låneprodukt rettet mod danske iværksættere. Med den nye lånemulighed har vi forstærket samarbejdet med CONNECT 
Denmark, som har en række skræddersyede tilbud til netop denne målgruppe.

Vækstfondens deltagelse som partner i CONNECT Denmark giver os mulighed for at screene emner til finansiering af 
iværksættere i forbindelse med springboards og pitch træning, som afholdes af CONNECT Denmark i alle regioner i Dan-
mark.

Det er vores opfattelse, at iværksætterne har stor gavn af CONNECT Denmarks set-up, hvor de i kraft særligt af spring-
boards’ne bliver endnu skarpere på deres forretningsplaner og på, hvordan de skal angribe deres marked. Hermed styrkes 
deres kreditværdighed, og de får bedre mulighed for at opnå finansiering af deres vækstplaner hos Vækstfonden.

 Vækstfonden benytter også netværket i CONNECT Denmark til  
 at udbrede viden on Vækstfondens låne- og kautionsprodukter til  
 de mange virksomheder, som vi ikke ser eller hører om via Vækst 
 fondens traditionelle samarbejdspartnere i bl.a. bankerne.

 Samlet set ser vi CONNECT Denmark som en vigtig del af det  
 danske økosystem for iværksættere og som en central partner for  
 Vækstfonden” 

             Christian Motzfeldt, CEO, Vækstfonden

PARTNERE
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 “Vi har samarbejdet med CONNECT Denmark siden organisationens stiftelse for 15 år siden.  
 Det har været en stor fornøjelse at se, hvordan iværksættere og erhvervslivet i øvrigt har modtaget  
 og værdsat de ydelser som CONNECT Denmark tilbyder.

 Særligt er afholdelsen af springboards værdifuldt for både den deltagende virksomhed og bidrags  
 yderene. Samlet er aktiviteten utvivlsomt med til at skabe vækst i dansk erhvervsliv.

 EY har i udstrakt grad benyttet springboards til at udvikle vores egne medarbejderes indsigt i  
 forskellige brancher og der af følgende problemstillinger spændende fra udvikling, produktion,  
 salg, organisationsudvikling til administration m.m.

 Tilsvarende har vi i EY opfordret kunder til at benytte sig af springboards for derigennem at opnå  
 sparring og udvide deres netværk i markedet.” 

             Carsten Collin, Partner, EY og direktør for EY Entrepreneur Of The Year

“Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission 
er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.000 studerende uddanner sig her 
til fremtiden, og 5.700 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, myndighedsrådgivning og innovation, 
som bidrager til øget vækst og velfærd.
 
DTU har fokus på, at viden og teknologi fra DTU bliver til vækst og arbejdspladser i samfundet. DTU bidrager til innovation 
igennem samarbejde med virksomheder, kommercialisering af opfindelser og patenter fra universitetet samt uddannelse  
af innovative og entreprenante ingeniører.
 
DTU samarbejder med CONNECT Denmark som led i at bringe opfindelser og patenter til markedet i form af spin-out  
virksomheder, licensaftaler eller salg af IP. DTU anser samarbejdet som en vigtig aktivitet i forhold til at opfinderne og  
projekterne får sat den nødvendige fokus på det kommercielle og forretningsmæssige potentiale.
 
CONNECT Denmark er indgang til et stort netværk af kompetente og forretningsorienterede nøglepersoner, som bidrager 
væsentligt til at hjælpe DTU opfindelser og projekter på vej via feedback, sparring og netværk. 
 
 Gennem de projektansvarliges og vores medarbejderes aktive deltagelse i CONNECT  
 Denmarks Springboards og Pitch træninger har de gode muligheder for at opbygge et  
 netværk blandt personer fra erhvervslivet med “fingeren på pulsen” og interesse inden for  
 entreprenørskab og innovation.  
 
 Det giver desuden DTU´s medarbejdere lejlighed til at formidle den nyeste viden inden for  
 deres respektive arbejdsområder.
 
 DTU anser CONNECT Denmark for en vigtig aktør i arbejdet med at skabe flere arbejdspladser  
 og vækstvirksomheder i Danmark.” 

             Helle Bunkenborg, Chef for Forretningsudvikling & Entrepreneurskab, Danmarks Tekniske Universitet

PARTNERE
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“I CAPNOVA vil vi skabe stærke og levedygtige virksomheder til gavn for iværksætterne, virksomhederne, samfundet og 
CAPNOVA.

I CAPNOVA har vi fokus på, at vores virke skal være til nytte for iværksætteren, samfundet og os selv. Derfor arbejder vi 
med tre bundlinjer. For det første skal vi sikre succes for vores porteføljevirksomheder. For det andet skal vi af samfundet 
måles på, om vi er gode til at skabe vækst og arbejdspladser, og for det tredje skal vi sikre et økonomisk sundt CAPNOVA, 
så vi har mulighed for at følge de bedste selskaber hele vejen.

Vi vil:
·  Skabe positive økonomiske resultater for CAPNOVA
· Sikre at vores porteføljevirksomheder opnår en høj overlevelses- og succesrate
· Bidrage til udviklingen af vækstvirksomheder og arbejdspladser
 
CONNECT Denmark er en central spiller i det økosystem befinder os i:

1. CAPNOVA benytter sig af CONNECT Denmarks sparring til potentielle og nuværende virksomheder og iværksættere i 
vores porteføjle.

Vi benytter os ofte af Springboard som en del af vores due diligence forud for en investering.

Vi møder ligeledes potentielle investeringer når vi er vært for CONNECT Denmarks aktiviteter, eller deltager på en af disse. 
Ved nogle af aktiviteterne får vi mulighed for at møde flere iværksættere og virksomheder, og kan herigennem hurtigt 
screene om der er basis for en dialog med disse.

Vi henviser ofte virksomheder til sparring som enten ikke er interessante for CAPNOVA, eller har et for tidligt stadie.

 I forhold til vores eksisterende portefølje benytter vi Springboard, hvis der er strategiske  
 udfordringer i virksomheden. Vi benytter ligeledes muligheden for søgninger efter  
 bestyrelseskandidater, når virksomhederne skal tilføres yderlig kompetence.

 2. CAPNOVAs medarbejdere får ved deltagelse i Springboard, Pitch-Springboard og  
 Pitchtræning mulighed for at styrke deres netværk til relevante erhvervsfolk, investorer og  
 forretningsudviklere.

 
 Vi har et langvarigt og solidt forankret samarbejde med CONNECT Denmark, og som det  
 fremgår af ovenstående, matcher vores brug af CONNECTs aktiviteter og netværk vores  
 mission og vores “bundlinjer”.” 

             Lars Stigel, Direktør, CAPNOVA

   
 

PARTNERE
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SAMARBEJDSPARTNER

 
  
 

“Væksthusene har siden 2007 haft et tæt samarbejde med CONNECT  
Denmark om sparring til udvalgte iværksættere og virksomheder.

Samarbejdet er i hver enkelt region forankret omkring regionale Advisory
Boards, og i alle regioner er væksthusene repræsenteret her. Ligeledes har
Regionscheferne direkte adgang til dialog med vores vækstkonsulenter, og
der er et velfungerende samarbejde i det daglige, der skaber synergi.

CONNECT Denmark understøtter, via det tætte samarbejde, Væksthusenes
indsats med at yde sparring til de mest ambitiøse iværksættere og
virksomheder med vækstpotentiale. CONNECT Denmarks tilbud om  
strategisk sparring til virksomheder og iværksættere er et relevant og  
professionelt tilbud, som er et supplement til den palette af tilbud som  
voreserhvervsservice tilbyder i de enkelte regioner.

Nogle Væksthuse benytter sig primært af CONNECT Denmarks  
Springboard, mens andre også aktivt er begyndt at benytte sig af  
Pitchtræning, Mentor-, Advisory Board-, og Bestyrelsessøgninger, samt 
sparring til SMV segmentet.

Væksthusene ser CONNECT Denmark som uafhængig erhvervsorganisation, 
der yder en uafhængig og kvalificeret sparring inden for forretningsudvikling
og kapitalfremskaffelse. Dette er, set fra Væksthusene, et relevant og
attraktivt supplement til den offentlige erhvervsserviceindsats.

Vi har et godt og velforankret samarbejde med CONNECT Denmark, og  
vil fremadrettet i endnu højere grad have mulighed for at benytte os af
CONNECT Denmarks tilbud om sparring til de virksomheder vi vejleder i  
de enkelte væksthuse.” 

             På vegne af Væksthusene
             Liselotte Hohwy Stokholm, Direktør Væksthus Syddanmark
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“CONNECT Denmark give mig en 
unik mulighed for at interagere med 
iværksættermiljøet i Danmark på en 
måde som skaber værdi for begge 
parter. Især er Springboard formen 
en meget effektiv måde at komme ind 
under huden på en ung virksomhed, 
både hvad angår personer, perfor-
mance og strategi. Samtidigt er  
der et tværdisciplinært element i  
Springboards, idet panelet er samlet 
af folk med helt forskellig indfalds-
vinkel til den enkelte case. Dette 
giver væsentligt nyt input for både 
virksomhed og paneldeltagere. 
 
Alt i alt et uundværligt værktøj for 
mig i min funktion som rådgiver, 
professionelt bestyrelsesmedlem og 
investor.”
  

     Mogens Hafstrøm Nielsen,
     CEO Hafstrøm Nielsen

“Jeg har gennem 35 år været selvstændig som ejerleder, og har i de seneste 
12 år fungeret som medlem af en række bestyrelser og Advisory Boards, 
primært i ejerledede virksomheder og i start up virksomheder.

I den forbindelse har jeg gennem mit medlemskab af Connect Denmark 
deltaget i et stort antal Springboards og medlemsmøder, for herigennem 
at udvide mit netværk og ikke mindst at få inspiration til mit professionelle 
virke, særligt i henseende til hvordan entrepreneuerskab udvirkes blandt 
iværksættere i Danmark.

 Mine kompetencer har dermed fået et  
 betragteligt løft, som jeg nyder godt af i mit  
 virke og som inspirationskilde til de unge  
 iværksættere som jeg følger og støtter på  
 deres vej til succes’’.
  

              Ib S. Paaskesen, Direktør, Paaskesen ApS

“CONNECT Denmark er det bedste netværk jeg nogensinde har været 
medlem af. Hver gang jeg er afsted møder jeg nye, inspirerende medlemmer 
og jeg kan frit veksle mellem at netværke i mit lokalområde og andre steder 
i landet. Jeg er ofte paneldeltager på CONNECT Denmarks springboard, 
hvor kvaliteten gennemgående er høj. Som business adviser bliver jeg udfor-
dret af såvel den som pitcher, som diskussionen med det  
øvrige panel og jeg får hele tiden styrket min viden om  
hvad der er tidens trends. Jeg har i vid udstrækning  
kontakt med den pitchende virksomhed efter  
springboardet, og ved derfor, at springboardet har  
stor værdi, og kan have afgørende betydning, for den  
som lytter og reflekterer!”  

              Kresten Nørgaard Christensen, Bestyrelsesmedlem og rådgiver

 “Baggrunden for mit nu snart 5 årige medlemskab i CONNECT Denmark , skal findes i flere  
 parametre. for det første er CONNECT Denmark den eneste Forening, der connecter både  
 virksomheder og professionelle erhvervsfolk. For mig betyder det, at jeg har en enestående  
 mulighed for at være opdateret på, hvad Danmarks vækstvirksomheder og deres ejere er  
 optaget af. Det giver mig værdi i min egen virksomhed. For det andet giver CONNECT Denmark  
 mig en mulighed for at forblive fagligt og personligt skarp på, hvordan vækst- og opstart- 
 virksomheder kan skaleres - det skaber omsætning i min egen virksomhed. Endelig er CONNECT  
 Denmark  den forening i Danmark hvor jeg har mulighed for - sammen med andre professionelle 
erhvervsfolk,” at spille hinanden gode”, altså en uovertruffen læreplads for faglig og personlig udvikling og inspiration.” 

             Lone Sejersen, CEO, Change Management

MEDLEMMER
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VIRKSOMHEDER

“Jeg kendte ikke så meget til  
konceptet, og mødte op uden de 
store forventninger. Men blev meget 
positivt overrasket over muligheden 
for at møde 15 erhvervsfolk der i 
løbet af et par timer grillede enhver 
form for ide og virkelig kom med 
kompetent sparring. Noget vidste 
jeg allerede men selv med min store 
iværksættererfaring fik jeg nyt med 
hjem.  20-25 % af det jeg fik var utrol-
ig brugbart og noget jeg kunne gå 
hjem og arbejde direkte videre med. 
Det er faktisk ret flot når man tænker 
på at jeg har 20 års erhvervserfaring. 
Ja, det var lidt lige som et spaophold, 
kan man sige, på en tre timer, hvor 
man bare kunne læne sig tilbage og 
fylde information på, meget meget 
spændende’’ 

  

     Martin Thorborg,  
     Partner, Dinero

“Springboard har lært os, at man vokser i fællesskab. Og vi har fået 
bekræftet, at man bliver stærkere af, at lukke stærke mennesker ind, selvom 
det i starten kan virke intimiderende med kritik”.
 
“At få udfordret sin forretningsplan og tilhørende pitch, af kvalificerede og 
forskellige erhvervsfolk og entreprenører, har om noget været motiverende 
og lærerigt”.
 
 “Som kreativ iværksætter har det været en milepæl  
 for vores forretningsudvikling, at få støtte og  
 opbakning fra erhvervslivet. Netværket har udvidet  
 sig markant og det er vi rigtig glade for”.
 
 “Når man både skal være kreativ og have business  
 kasketten på, bliver man hurtigt udfordret i  
 praktikken. Et Springboard bekræftede at en del  
 af løsningen kan være, at uddelegere opgaver,  
 -noget der ofte er svært for kreative ildsjæle”.
 
“ “Vi kan klart anbefale at kreative iværksættere  
 tilbydes Springboards”

            Justian Kunz, Stifter, La Maison Justian Kunz

“I mit arbejde med at udvikle forretningen i Swipbox har springboards og 
pitchkonkurrencen i CONNECT Denmark bidraget til at vi er blevet skarpere 
på vores strategi for hver gang. Helt specifikt ledte dialoger under og efter 
et springboard arrangement til det strategiskifte til Last Mile Solution  
Provider, som nu danner grundlag for vores internationale ekspansion. 

Vi har også fået skabt vigtige  
internationale kontakter via  
CONNECTs medlemmer.  
CONNECT Denmark er for  
mig en vigtig kilde til inspiration  
og til at skabe netværk blandt  
erhvervsfolk, som både kan og  
vil hjælpe unge virksomheder  
fremad.”

              Henrik Gedde, Direktør, SWIPBOX
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VIRKSOMHEDER

“Vores Springboard var tilrettelagt fo-
rud for vores ekspansion til Tyskland.
Det skabte stor værdi at få vores 
forretningsplan syretestet inden vi 
trykkede på knappen. Bl.a. at få 
de kulturelle forskelle specificeret i 
forhold til vores go-to-market-strate-
gi gav rigtig meget mening. Panelet 
var godt forberedt og var sammensat 
af både danskere med erfaring fra 
Tyskland og tyskere, som forstod den 
danske mentalitet. Og faciliteringen 
gjorde at der hele tiden var fokus på 
at skabe værdi.

Vi har etableret os i udlandet – og 
har netop rejst 2 mio. euros til vores 
videre ekspansion.

Vi vil klart anbefaler at andre danske 
virksomheder – både unge og eta-
blerede – at benytter Connects tilbud 
om sparring på et strategisk niveau.”

              Christian Steffensen,  
              CEO & medstifter,  
     Churchdesk ApS

 

 “Graduateland er en online platform,  
 der, på alle landets universiteter,  
 matcher studerende og nyuddannede  
 med virksomheder. 

Over en årrække har vi benyttet os af CONNECT Denmarks sparringsaktivi-
teter mange gange, herunder flere Springboards og Pitch træninger, og har 
herigennem fået adgang til professionel sparring og et netværk af erfarne 
forretningsledere og investorer, der har hjulpet os videre i vores udvikling. Vi 
har også fået sparring fra CONNECTs netværk i Sverige, Norge og Holland, 
som har hjulpet vores opstart der.

Flere af de ledere og investorer, vi har fået kontakt til, er fortsat tilknyttet 
Graduateland som rådgivere, partnere og investorer, og Springboard-spar-
ringen har hjulpet os med at undgå mange faldgruber og spare unødvendige 
investeringer og ressourcer.

Vi anbefaler CONNECT Denmark som en vigtig og uvildig aktør i det danske 
startup-økosystem.”

            Jens Reimer Olesen, CEO & medstifter, Graduateland
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For at positionere foreningen stærkest muligt i fremtiden har 
ledelse, direktion og bestyrelse beskrevet en gennemarbejdet og 
fremtidssikret forretningsmodel som indenfor de næste 28 måneder 
2016 – 2018) konsoliderer foreningens økonomi og effektiviserer 
foreningens leverancer yderligere. Når denne model er endeligt 
implementeret kan CONNECT Denmarks aktiviteter rettet mod 
iværksættere og vækstvirksomheder eksekveres i større omfang, 
og være økonomisk bæredygtigt via medlemskaber og partner-
medlemskaber.  

I overskrifter er der sat fokus på lean-etablering, styrket IT-Platform,  
strategiske partnerskaber, eksternt salgsapparat og member- 
get-member digitalt system, regionale ambassadørkorps og  
advisoryboards med fokus på regionale aktiviteter.

FREMTIDEN

Foreningens landsdækkende leveranceapparat forudsætter personaleressourcer, 
- og kompetencer i alle regioner, ligesom en serviceafdeling håndterer servicerelaterede  
opgaver rettet mod både virksomheder og medlemmer. For at opretholde mulighed for  
at gennemføre landsdækkende aktiviteter i et tilfredsstillende omfang og herigennem  
kompetenceudvikle både virksomheder i sparring og medlemmernes virksomheder, er  
det nødvendigt med et fortsat økonomisk bidrag (indtil medlemskredsen er stor nok  
til selv at kunne bære et landsdækkende tilbud).

KONTAKTOPLYSNINGER

Bestyrelsesformand Sonja Mikkelsen
tel. 61222932 og mail sool@stofanet.dk

Direktør Gitte Haaning Høj
tel. 51762720 og  
mail gitte@connectdenmark.com  

www.connectdenmark.com
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Udarbejdet af ledelse, direktion og bestyrelse i CONNECT Denmark


