
Er du livsstil eller design- 
iværksætter? Er du passioneret 
og ambitiøs? Og kan erfaringer og 
penge få dig i fremdrift? Så send 
en kort ansøgning og bliv optaget 
i Nordic Buzz GRATIS masterclass 
forløb. 

Du får et intensivt crash course i at 
optimere din forretning og blive 
attraktiv for kloge penge. 

Går din design-, livsstils- mode-, teknologi- eller 

kunstvirksomhed fornuftigt, men har den potentiale til at 

tage det næste, og måske afgørende skridt? Så kan kloge 

penge være løsningen. Kloge penge dækker over penge med 

indhold. Indhold, der ofte viser sig at være mere værd end 

pengene. Det kan fx være en investor, der byder ind med 

relevant netværk, erfaringer eller ekspertviden, eller via 

crowdfunding, hvor de, der funder dig, også kan blive dine 

ambassadører, og hvis du gør det rigtigt, næsten en del af 

dit team.  

Det er en svær udfordring at få det bedste ud af kloge penge 

og en endnu sværere udfordring overhovedet at få kloge 

penge ind i dit startup. Vi gearer dig og din virksomhed til at 

tiltrække og anvende de helt rigtige penge, om det så er 

investorernes, crowdfunderes, statens eller kundernes. 

Nordic Buzz er et EU-støttet Interregpro- 

jekt som gratis hjælper kreative 

virksomheder i livsstils- og 

designbrancherne for eksempel interiør, 

møbler, kunsthåndværk, mode, tilbehør, 

smykker, illustration, kunst og industrielt 

design. Eksperter fra Sverige og Danmark 

har siden 2016 kompetenceudviklet 

utallige nordiske virksomheder. Vi 

opfordrer alle interesserede til at ansøge 

uanset alder, køn, religion eller etnisk 

tilhørsfor- hold. 



ER DETTE MÅLRETTET 
MIN VIRKSOMHED?  

Nordic Buzz forløbet byder på to masterclass 
workshops af to dage hver, hvor du bliver meget 
klogere på, hvordan du kan optimere din forretning 
og blive attraktiv for kloge penge. 

20 svenske og 20 danske startups udvælges til et 
intenst skræddersyet forløb med 2 X 2 dages 
workshop i henholdsvis Danmark og Sverige.  

På den første workshop (d. 24. og 25. april i 
Danmark) introducerer vi dig for de mange 
forskellige muligheder du har for funding, og hvilke 
afgørende faktorer der tiltrækker kloge penge. 
Derefter tager vi udgangspunkt i din situation, og 
gør din startup stærkere på de rigtige parametre. 
På den anden workshop (d. 22. og 23. maj i 
Sverige) fokuserer vi på at optimere måden du 
fortæller din startups historie, og formidler det 
rigtige budskab til de rigtige kloge penge. 

Bag vores workshops står udvalgte svenske og 
danske eksperter, der har håndgribelig erfaring 
med iværksætteri, design, livsstil, forretnings-
modeller og selvfølgelig kloge penge. 

Til sidst udvælges nogle få virksomheder til at pitche 
deres forretning for et investor-panel under en stor 
konference i Sverige til november.  



RENT 
 

PRAKTISK OM 
NORDIC BUZZ- 
FORLØBET - DET MED 
SMÅT 

Nordic Buzz henvender sig til 
virksomheder i et af disse områder: 
Danmark: Nordjylland, Midtjylland, 
Sjælland og Hovedstaden Sverige: 
Västra Götaland, Halland og Skåne 

Derudover skal virksomheden have et 
cvr. nr., højst være fem år 
gammel samt udvikle et produkt 
eller en service med potentiale 
og klare ambitioner om vækst. 
Et fokus på bæredygtighed og 
lokal produktion foretrækkes. 

SEND DIN ANSØGNING HER 

Danmark: 
http://ldcluster.com/nordicbuzzansog/ 

Sverige 
http://ldcluster.com/nordicbuzzansokan/ 

Hvis din ansøgning passer på kriterierne, 

sender vi dig et GAP-spørgeskema. Med 

udgangspunkt i de styrker, svagheder og 

fremtidsmål du angiver i det, 

skræddersyer vi workshopforløbene, så 

vi sikre at du får størst muligt udbytte. 

http://ldcluster.com/nordicbuzzansog/
http://ldcluster.com/nordicbuzzansokan/


TID: Ansøg venligst hurtigst muligt og 
senest den 12. marts 2018. 

De udvalgte deltagere får besked hurtigst muligt efter 

deadline. Masterclass-workshops afvikles: d. 24. og 25. 

april i Danmark og d. 22. og 23. maj i Sverige.  

PRIS: Selve forløbet er gratis og vi står endda for 

forplejning, men du skal selv dække transport og 

overnatning. Her sørger vi dog for at koordinere og 

sikre gode priser. 

Bemærk at vi kører med et ”no-show fee” for deltagelse i 

Nordic Buzz på kr. 1.000, så det er meget vigtigt at du 

sikrer at datoerne passer i din kalender. Du bør antage, 

at du skal afsted til workshop-lokationerne dagen før, 

de starter. Bordet fanger først når vi har udvalgt dig til 

deltagelse (efter ansøgningsdeadline), og du har 

accepteret udvælgelsen. 

Yderligere spørgsmål sendes til projektleder: 

Jakob Breddam – jakob@ldcluster.com - +45 2835 8388 eller 
Heidi Svane - heidi@ldcluster.com - +45 2074 7683 

Nordic Buzz udvælger danske og svenske virksomheder til at deltage. Virksomheden deltager i Nordic 
Buzz, der har til formål at skabe et fælles nordisk program, målrettet professionalisering af specielt små 
kreative virksomheder. Nordic Buzz er et samarbejde mellem Lifestyle & Design Cluster fra Danmark, 
FashionInk fra Sverige, Högskolan Borås og Mölndal Kommune fra Sverige. Nordic Buzz støttes af EU-pro- 
grammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.   
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