Driver du en design-,
textil- eller modestartup?
Nordic Buzz erbjuder nu två
Master Classes där du får kunskap
om hur du optimerar ditt företag
och blir attraktiv för ”smarta”
pengar.
20 svenska och 20 danska startups
väljs ut för två intensiva och
skräddarsydda workshops i Sverige
och Danmark.

Har du en design-, textil- och modestartup, och vill ta din
verksamhet ett steg längre? Kan pengar vara en del av
lösningen? Det behöver inte bara vara en investerare som

Nordic Buzz är ett EU-sponsrat Interreg-

bidrar med kapital. Det kan också vara parametrar som

projekt som stöttar kreativa företag inom

nätverk, resurser eller kunskap som ditt företag behöver
öka.
Vi ger dig och ditt företag möjlighet att hitta ”rätt”
pengar för ditt företag, oavsett om det är genom
investerare, statlig finansiering eller crowdfunding.

branscher som interiör, möbler, hantverk,
mode, tillbehör, smycken, illustrationer,
konst och industriell design. Experter från
Sverige och Danmark har affärsutvecklat
nordiska kreativa företag sedan 2016. Vi
uppmuntrar alla intresserade att söka
oavsett ålder, kön, religion eller etnicitet.

DET
PRAKTISKA
Nordic Buzz erbjuder två Master Classes om två
dagar vardera med anpassad affärsutveckling,
framförallt för att göra dtt företag
investeringsredo.
20 svenska och 20 danska startups väljs ut för en
intensiv skräddarsydd kurs med 2 X 2 dagar
workshop i Danmark respektive Sverige. Vi går
ner på djupet i avgörande faktorer som lockar
potentiella investerare.
Slutligen väljs några företag att pitcha sin
verksamhet för en panel besående av
investerare under en större konferens i Sverige
hösten 2018.

ÄR DETTA
FÖR MIG OCH
MITT FÖRETAG?
Nordic Buzz riktar sig till företag inom
dessa områden: Danmark: Nordjylland,
Central Jutland, Själland och huvudstaden
Sverige: Västra Götaland, Halland och
Skåne
Företaget får vara högst 5 år, måste ha ett
momsnummer, samt utveckla en produkt
eller tjänst med potentiella och tydliga
förväntningar om tillväxt. Fokus på
hållbarhet och lokal produktion är att
föredra.

KOSTNAD
Master classerna är gratis, vi står för
allt innehåll samt måltider. Det enda du
behöver stå för själv är transport och
boende. Vi ser dock till att vi samordnar
och säkerställer bra priser.
Observera att vi applicerar en no-show avgift
för deltagande i Nordic Buzz så det är mycket
viktigt att du överväger hur mycket tid du kan
investera innan du anmäler dig.
Avbeställningsregler, deadlines och giltiga skäl
för avbokning anges i registreringen.

DATUM OCH
ANSÖKAN
Danmark: 24 och 25 april
Sverige: 22 och 23 maj

HÄR ANSÖKER DU:
Danmark: http://ldcluster.com/nordicbuzzansog/
Sverige http://ldcluster.com/nordicbuzzansokan/

Ansök så snart som möjligt men
senast den 12:e mars 2018!
Mer praktisk inormation på
fashion-ink.se/events/nordicbuzzmasterclass

KONTAKT
Ytterligare frågor skickas till projektledare
Jakob Bredam: jakob@ldcluster.com - +45 28 35 83 88
eller Heidi Svane: heidi@ldcluster.com - +45 2074 7683

