
Online Forretningsudvikling 
med Destination Sønderjylland

Er du fuld af ideer, 
der kan booste 
din forretning?

MEN savner du tid, 
viden, inspiration og 
hjælp til at få omsat 

dine tanker til praksis?
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-  Fra ide til vækst i 
DIN virksomhed! 
Når DU har tid!



– der skal følge handling med. Men 
ofte bliver den gode ide skubbet i 
baggrunden, når forretningen, jobbet 
eller familien også skal passes.

Derfor har Destination Sønderjylland udviklet 
et spændende onlineforløb, der effektivt guider 
dig igennem 10 trin om forretningsudvikling i 
lige netop din virksomhed – og det hvad enten 
du arbejder på hobby- eller fuldtidsbasis. Du får 
undervejs mulighed for at indtaste dine egne 
ideer og planer, og du ender forløbet med at 
kunne gemme og printe din helt egen forret-
ningsplan.

Igennem onlinemodulet får du redskaberne til 
at udforske og udvikle din ide og/eller forret-
ning, og derigennem omsætte din tanker til 
praksis. Det er hjælp til selvhjælp, når netop din 
ide skal udvikles.

Om modulet
Online Forretningsudvikling er opdelt i 10 trin:

 01. En forretningsplan – hvorfor?
 02. Hvilken type virksomhed vil du starte?
 03. Hvem er dine gæster?
 04. Hvordan ser dit marked ud?
 05.  Hvordan vælger du at markedsføre og 

sælge dit produkt?
 06. Økonomi og finansiering
 07. Virksomhedens styrker og udfordringer
 08. Udefrakommende muligheder og trusler
 09. Virksomhedens udvikling
 10. Værdikædesamarbejde

Modulet er bygget op om den basisforretnings- 
plan, som kendes fra startvaekst.virk.dk, og dit 
output ender derfor i et format, som banker, 
LAGSyd og andre er vant til at kigge på. 

Det betyder, at du kan medbringe din forret-
ningsplan, når du eks. skal søge om yderlig-
ere støttemuligheder til din virksomhed eller 
projekter. 

Vil du også have en 
adgang til Online 

Forretningsudvikling, 
som booster din 

forretning?

Kontakt 
Destination Sønderjylland på 
81 82 45 70 eller info@dssj.dk.

Ideer og forkromede planer 
gør det ikke alene...


