Vil du være med til verdens bedste forløb for at få vækst
i din teknologi-virksomhed!

Er din virksomhed indenfor sundheds- og velfærdsteknologi? Skal du have et skub i den rigtige retning?
Og skal det være fyldt med kærlighed og god karma? Så har vi det helt rigtige tilbud til dig og din
virksomhed. Igennem Væksthus Syddanmark og Pre Scale Up tilbyder vi et brancheforløb, hvor du i løbet
af et par måneder i samarbejde med Public Intelligence arbejder med at få din virksomhed ud over
rampen.
VI HJÆLPER DIG I PROCESSEN
Vi tilbyder et super spændende forløb for dig og din virksomhed – hvor du igennem fire dage i foråret
2018 bliver udfordret og med hjælp fra eksperter får inspiration og de helt rigtige værktøjer til at blive
endnu skarpere på markedets behov og ønsker. Det handler mere om mennesket end om produktet.
Igennem et fire dages forløb, der undervejs inkluderer individuel sparring, vil i efterfølgende være i
stand til at fortsætte udviklingen, så i som virksomhed kan komme hurtigere i betragtning hos Scale-Up
Denmark.
• Du får kendskab til det offentlige marked, og hvor dit produkt passer ind
• Du arbejder med din virksomheds interne styrker og svagheder
• Vi laver sammen din produkt- og salgsstrategi, så den øger dine chancer for succes.
• Vi slutter med pitch-træning og sammen lægger vi planer for fremtiden, som du kan eksekvere på.
PUBLIC INTELLIGENCE ER SPECIALISTER I TRYLLERI, MAGI OG KNALDHÅRDT ARBEJDE
Vi ved hvordan du kan komme til at gøre en forskel for dine kunder, så du trænger igennem knivskarpt.
Vi har arbejdet med den offentlige sektor i mere en 10 år, og har et stort indblik i sundheds- og
velfærdsteknologi domænet. Vi vil igennem forløbet samarbejde med dig og opnå unikke resultater. Vi
elsker mennesker med fuld knald på både karma og kærlighed, så det er nu I skal springe til.
TID OG STED
Det hele foregår i Odense på fire udvalgte datoer i tidsrummet marts – maj 2018. Og det koster kun en
tredjedel af spidsen af en jetjager! Ej spøg til side, det koster kun kr. 5000,- per virksomhed, og I må
gerne være to personer fra hver virksomhed. Det kan du da ikke sige nej til, vel?
KONTAKT
Vil du vide mere om det fantastiske tilbud, kontakt seniorkonsulent Christina E. Wanscher,
christina@publicintelligence.dk / 30 74 02 86

DET MED SMÅT
Din virksomhed skal være en ambitiøs iværksætter eller SMV’er (under tre år) og skal være placeret i
Region Syddanmark for at kunne deltage i dette fantastiske forløb.

