IVÆRKSÆTTERPRISEN 2018
Kender du en iværksætter,
som fortjener offentlig anerkendelse?
Indsend din indstilling senest den 15. august 2018
Hvem kan indstilles?
Hvad er Præmierne?
Alle iværksættere i Slagelse Kommune kan indstilles,
Man kan også indstille sig selv. Virksomheden må ikke have et 1. Pladsen:
CVR nr. der er mere end 3 år gammelt.
• 3 timers rådgivning hos Advokat Lars Thurø Møller,
Ret&Råd Advokater Slagelse
Hvordan bliver vinderen af iværksætterprisen valgt?
• 3 timers rådgivning hos Revisionsfirmaet PwC
Styregruppen vil lave en pre-screening af alle de indstillede
• 3 timers rådgivning hos Balance ApS, Arbejdsmiljørådgiver
iværksættere. Dommer-komiteen, som består af kompetente
& personlig udvikling, Britta Olsson
erhvervsfolk, evaluerer og udvælger vinderen på grundlag af • 3 times rådgivning inden for salg – og
nedenstående kriterier:
markedsføring, Hans Jørn Andersen
• 3 times ledelsesrådgivning hos Jane Borre HR
• Hvor innovativ er forretningsidéen eller virksomhed?
• Glaskunst fra lokal kunster Branka Lugonja, St.Galla
• Er Idéen kommericel bæredygtig?
• Hvor mange arbejdspladser har virksomheden evt.
2. Pladsen
skabt?
• 2 timers rådgivning hos Advokat Lars Thurø Møller,
Ret&Råd Advokater Slagelse
• Har idéen/virksomheden løst et specifikt problem for
• 2 timers rådgivning hos Revisionsfirmaet PwC
en bestemt målgruppe, og er der et solidt kunde
• 2 timers rådgivning hos Balance ApS, Arbejdsmiljørådgiver
grundlag?
& personlig udvikling, Britta Olsson
• 2 times rådgivning inden for salg – og
• Har iværksætteren (potentielle) medarbejdere eller
markedsføring, Hans Jørn Andersen
samarbejdspartnere, der kan supplere ens færdig• 2 times ledelsesrådgivning hos Jane Borre HR
heder?
3. Pladsen
• Har iværksætteren overvejet, om virksomheden har
• 1 times rådgivning hos Advokat Lars Thurø Møller,
en konkurrencemæssig fordel (fx gennem, et patent
Ret&Råd Advokater Slagelse
og / eller andre forudsætninger og strategier)?
• 1 times rådgivning hos Revisionsfirmaet PwC
• 1 times rådgivning hos Balance ApS, Arbejdsmiljørådgiver
• Hvad er chancen for at realisere den beskrevne
& personlig udvikling, Britta Olsson
forretningsidé/strategi? Og har man oprettet et real• 1 times rådgivning inden for salg – og
istisk mål for at realisere det?
markedsføring, Hans Jørn Andersen
• 1 times ledelsesrådgivning hos Jane Borre HR
Hvem skal have prisen?
Indstil dit bud på en vinder til prisen allerede nu!
Udfyld indstillingsskema
slagelseerhvervscenter.dk
Når du har udfyldt skemaet, så gem det, og send til
bolette@slagelseerhvervscenter.dk

Alle priæmier skal bruges indenfor et år.

Hvordan får en iværksætter besked om, at vedkommende
er nomineret?
Iværksættere som er nomineret får direkte besked og bliver
kontaktet med henblik på aftale om overrækkelse ved en stor
ErhvervsAwards aften den 9. november 2018.

