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Dato: 7. april 2016

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og
Kommunikationscenter

Business Café den 20. april: Fra idé til indtjening
Kommunikation

Få et indblik i ABC’en for produktudvikling, og lær om mulighederne for at tjene
penge på din gode idé.

Rønnedevej 9
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00

Går du med en god idé til et produkt eller en opfindelse, som du ikke ved,
hvordan du gør til virkelighed? Så er Business Caféen onsdag den 20. april et godt
sted at starte. Her kan du nemlig få hjælp til, hvordan du afprøver dit koncept og
omsætter det til virkelighed.

Dir.: +45 57 62 82 00
Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Ved Ringsted Erhvervs næste Business Café kan du få et indblik i
produktudviklingens ABC. I samarbejde med Vækstfabrikkerne og det mobile
prototypeværksted FabLab får du sparring til, hvordan du udvikler dit produkt og
analyserer indtjeningsmulighederne i det. Du får også indblik i, hvordan du
beskytter eller patenterer dit produkt.
Virksomheden Soular Mobile Devices begyndte som en løs idé på en
musikfestival, og nu er de snart klar med deres prototype på deres produkt. De
har fået hjælp fra Vækstfabrikken til at komme i gang, og du kan høre deres vej
fra den første idé til nu at stå med en virksomhed og den første prototype.
Efter oplæggene er der åben vejledning, hvor du kan stille spørgsmål til:
•
•
•

Kasper Kreiberg fra Det Mobile FabLab, som til daglig hjælper folk med at
realisere deres opfindelser
specialist i produktudvikling, patenter og varemærker Ingemarie
Søndergaard
iværksætterkonsulent Ditte M. Lichinger Jessen

Hvad: Business Café onsdag den 20. april kl. 16.30-18.30
Hvor: Den Kreative Matrikel på Garnisonen 38, 4100 Ringsted
Tilmelding: Se mere og tilmeld dig på www.ringsted.nemtilmeld.dk.
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Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst
Iværksætterkonsulent Ditte M. Lichinger Jessen på tlf. 57 62 82 05.
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