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Det er en stor fornøjelse, at vi i Fonden for 
Entreprenørskab igen kan byde velkommen 
til Danish Entrepreneurship Festival - 
Danmarks største idéfest for elever og 
studerende, hvor vi i fællesskab fejrer 
idérigdom og opfindsomhed og skaber 
sammenhæng mellem viden, innovation og 
iværksætteri. 

I Fonden for Entreprenørskab arbejder vi 
for at skabe de bedste forudsætninger 
for, at flere og flere unge får evner og 
kompetencer inden for entreprenørskab, 
så de med deres gode idéer kan blive 
innovative medskabere i samfundet. 
Hvem ved? Måske er Danish 
Entrepreneurship Festival første skridt på 
vejen for nogle af de gode idéer. 

Jeg vil ønske held og lykke til alle deltagerne 
i dagens konkurrencer. Jeg håber, I får en 
fantastisk oplevelse og en god dialog med 
vores mange frivillige dommere.

Til sidst vil jeg gerne takke alle jer, der 
er med til at støtte og styrke Danmarks 
fremtidige iværksættere – undervisere, 
erhvervsfolk, vores ambassadører og 
samarbejdspartnere. Uden jer var det ikke 
muligt.
 
Jeg håber, I får en fantastisk dag.
Christian Vintergaard 
CEO, Fonden for Entreprenørskab

“Hvem ved?  
Måske er Danish  

Entrepreneurship 
Festival første skridt 

på vejen“

Velkommen til 
Danish Entrepreneurship 

Festival 2022
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Camilla Ottesen

Det er med stor fornøjelse, at vi kan 
præsentere Camilla Ottesen som dette års 
vært på Danish Entrepreneurship Festival 
2022. 

Camilla er selv iværksætter - en af vores 
ambassadører - og brænder for at give børn 
og unge gode entreprenante og innovative 
evner med på deres videre vej gennem livet. 

I vil som deltagere, oplægsholdere, gæster 
og dommere være i de bedste hænder, når 
Camilla guider os alle sammen gennem 
dagen. Og nu kan hun igen stå på en scene, 
når festivalen er tilbage på fysisk grund her i 
Messe C. 

Rasmus Uhre

Vi kan også igen i år med glæde byde 
velkommen til Rasmus Uhre, der sidste år 
var med i studiet i Odense til Festivalen. 

God stemning og bløde rytmer vil fylde din 
krop og dit sind, når Jonas Uhre står bag sin 
DJ-pult. 

Rasmus har før stået bag pulten på 
festivalen, og han er igen klar til at stå for 
den bedste stemning, når årets program 
går i gang. Rasmus Uhre spiller på Store 
Scene op til den officielle åbning og selve 
præmieoverrækkelse. 
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4 - 8 
Foredragszonerne

9 - 11
Konkurrencer, events og partnere

12 - 13
Aktiviteter

14 - 16
Oversigtskort og andet praktisk

Mød ambassadørerne

I Fonden for Entreprenørskab er vi 
stolte over at kunne præsentere vores 
ambassadørkorps, der skal hjælpe 
os med at nå målet om at udbrede 
undervisning i entreprenørskab til alle 
børn og unge i Danmark. 

Vores korps består i dag af 34 
ambassadører, der alle har erfaring 
inden for undervisnings-, erhvervs- 
eller iværksætterområdet. Du har 
mulighed for at møde nogle af vores 
ambassadører, når de besøger 
festivalen. 

Store Scene Foredragszone 1 Foredragszone 2 Foredragszone 3 Førstesalen

10-11 Fælles åbning

11-12 Business Mind 

Programme

Foredrag med 

Mikkel Dissing, Ditur

Foredrag med

Ehsanullah Ekhlas, 

Unicontrol Aps

Mikrolegat

Idékonkurrencen for 

videregående uddannelser

Del din Idé

12-13 Business Mind 

Programme

Foredrag med 

Jesper Nyvang Pedersen, 

Burst Esport

Foredrag med

Camilla Schram, 

Humdakin

Foredrag med 

Michael Koefoed, Dialoogle

Mikrolegat

Idékonkurrencen for 

videregående uddannelser

Del din Idé

13-14
Keynote speaker

Pernille Lotus,

Cube Copenhagen

Foredrag med

Grøn Sky

 Foredrag med 

Eva Sophie Valencia, 

Leathere

Foredrag med 

Josefine Jack Ejby, Edu21

Paneldebat med

Iværksætterdanmark 

‘Fremtidens Iværksætter’ 

14-15 Finale i 

Projekt Edison

Finale i 

Idékonkurrencen for 

grundskoler

Finale i 

Tech Innovation 

Programme

Finale i 

Business Mind Programme

Finale i 

Idékonkurrencen for 

videregående uddannelser

15-16 Præmieoverrækkelse
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I vores foredragszoner og på førstesalen har du mulighed for at høre oplæg fra en række 
spændende og engagerede iværksættere. De vil fortælle om deres personlige rejse 
som iværksætter, og dele ud af erfaringer og give gode råd.  Foredragene vil vare ca. 45 
minutter. 

Pernille Lotus
Direktør Cube Denmark 
Store Scene kl. 13.00-14.00
38-årige Pernille er partner i nordens største 
influencer agency – ene kvinde med tre 
mandlige partnere og en bestyrelse og 
investorer udelukkende bestående af mænd, 
men for hende handler det om, hvem du er 
som menneske. Hun har et stort drive og en 
skabertrang, der gennem årene har udmøntet 
sig i 13 CVR-numre, en enkelt konkurs og en del 
mistede penge.

Foredragszonerne

”At være 
iværksætter er 

ikke det nemmeste. 
Jeg tror, jeg har en 

fuldstændig fast tro 
på, at jeg nok skal 
rejse mig op igen, 
efter jeg falder.“
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Paneldebat
Iværksætterdanmark 
Førstesalen kl. 13.00-14.00
Vi har inviteret et stærkt panel af spændende iværksættere til en debat om, hvad det 
kræver at blive en succesfuld iværksætter, både nu og i fremtiden.  

Panelet består af
Christian Fuglsang, medstifter af startuppen Errant. Errant kender du måske fra sidste 
sæson af Løvens Hule, hvor de fik en investering fra Christian Arnsted. 

Simone Westergaard, medstifter af startuppen Mewalii, der producerer bionedbrydelige 
hygiejnebind i hampfibre. Simone driver virksomheden sammen med sin tidligere 
studiemakker Frederikke, og sammen var de fornyligt med i TV2 programmet ”Min idé – 
vores mission.”

Kristine Hougaard, rådgiver og underviser hos Zeal, der har arbejdet med bæredygtig 
udvikling af virksomheder siden 1980, og igennem årene også har hjulpet mange 
iværksættere med at bygge en bæredygtig forretning op. 

Debatten bliver modereret af Tv-vært Anna Linn, der blandt andet er kendt fra “Kender 
Du Typen” og senest programrækken “Den Grønne Optur”, hvor hun har rejst rundt 
i Europa og undersøgt nogle af de store løsninger, der skal hjælpe med at bremse 
klimakrisen.
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Foredragszone 1
Mikkel Dissing, Ditur
11.00-12.00
 Fra teenageværelset til Løvens Hule. Ditur.dk’s historie startede i 2014, hvor tvillingerne 
Mikkel og Kasper Dissing drev deres webshop på deres 16 m2 værelse i Højbjerg. De 
startede med 50 ure i sortimentet, som primært var mekanisk automatiske ure. I 2021 
markerede et nyt vigtigt kapitel for Ditur, da virksomheden netop trådte ind på både det 
norske, svenske og tyske marked. 

Jesper Nyvang Pedersen, Burst Esport
12.00-13.00
Gaming har udviklet sig utrolig meget de seneste år, og nu findes der store internationale 
turneringer med millioner i præmiepenge. Det har gjort gaming til en levevej for nogle, 
og det virker kun som om, at det bliver endnu større i fremtiden. Kom og mød Jesper fra 
Burst Esport og hør hans foredrag om, hvordan det er at drive en e-sport virksomhed, og 
hvordan han har kunne se mulighederne i en branche som er i udvikling. 

Pierre Bennorth, Grøn Sky
13.00-14.00
Grøn Sky er verdens mest klimavenlige cloud-løsning til lagring af dokumenter, 
fotos, video og anden data. Pierre Bennorth og resten af teamets løsning reducerer 
strømforbruget, og dermed CO2-udledningen med 90 procent. 
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Foredragszone 2
Camilla Schram, Humdakin
12.00-13.00
I 2016 lancerede Camilla Schram livsstils- og husholdningsbrandet Humdakin med en 
mission om at lære verden at gøre rent med miljø- og allergivenlige produkter.

Hvad der startede på et lager på 25 m2 og med 10 produkter har i dag udviklet sig til 
et populært designbrand, der med 200 produktnumre, på 59 markeder, og godt 600 
danske og internationale kunder, omsætter for et større to-cifret millionbeløb.

Eva Sophie Valencia, Leathere
13.00-14.00
For knap et år siden startede rejsen for de unge iværksættere. Fra Brasliens regnskove til 
opstart af en virksomhed i Danmark som vægter bæredygtighed. Ideen startede, da man 
fandt ud af at skralden af en mango blev smidt ud i Brasilien. Det var kun selve frugten 
man brugte, og resten blev ikke anvendt. Herved, opfandt de unge iværksættere ideen til 
at producere vegansk læder. Læderet kan bruges indenfor modebranchen. Ikke nok med 
at læderet et bæredygtigt, så er det også vegansk som gør produktet helt unikt. En niche 
som lægger vægt på at genbruge naturens egne ressourcer. Foredraget er på engelsk, 
men absolut en historie som får dig til at tænke på omverden og vægte bæredygtighed i 
hverdagen og i din egen virksomhed. 

Oplægget foregår på engelsk.



Danish Entrepreneurship Festival 2022  |  8

Foredragszone 3
Ehsanullah Ekhlas, Unicontrol Aps 
11.00-12.00
Ehsanullah Ekhlas, medstifter af Odense-virksomheden Unicontrol, er af det anerkendte 
amerikanske erhvervstidsskrift Forbes blevet kåret som et af de 30 største unge 
erhvervstalenter på den internationale scene. Den 29-årige fynbo har været med til at 
udvikle 3D maskinstyring til mindre entreprenørmaskiner, og siden etableringen i 2018 er 
der blevet indgået partnerskabsaftaler med blandt andet byggemastodonten Aarsleff og 
svenske L5.

Michael Koefoed, Dialoogle 
12.00-13.00
At få en masse ideer handler om kvantitet - intet er forkert. Næste skridt skal det blive 
kvalitet – at skabe faglig, social eller økonomisk nytteværdi. Vi sætter fællesskabet i 
spil, så uventede indspark styrker ideen. Bliv inspireret til hvordan du med billedkort 
kan få ideer til at vokse ved at gå til dem fra nye vinkler med input fra andre. Vi kalder 
det “at strække tanker”. Medbring dine kammerater og din lærer - jo flere kompetencer 
og erfaringer, jo mere “kick ass” bliver innovationen. Tag din idé med eller lån en, når du 
kommer.

Josefine Jack Eiby, Edu21
13.00-14.00
Josefine har gået forrest med online live undervisning for hele landets elever i Sofaskolen 
hos Alinea og har co-teachet og vejledt på alle klassetrin i grundskolen.
Josefine har 14 års erfaring som klasselærer i indskolingen og mellemtrinnet og undervist 
i matematik, dansk, n/t, billedkunst, uu, madkundskab og masser af digital kreativitet.

“Når eleverne, samfundet og vores  
tilgang til viden er forandret, må skolen og 

lærerne også forandre sig”
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KONKURRENCERNE
På årets festival har vi fem af Fonden for Entreprenørskabs konkurrencer repræsenteret. 

Projekt Edison
Projekt Edison er en opfinderkonkurrence for elever i 
6.-7. kl., som i år har arbejdet med idéudvikling under 
temaet ”Vores by i fremtiden”. Over 13.000 elever har deltaget i forløbet, og vinderne fra 
de lokale finaler er gået videre til landsfinalen på Danish Entrepreneurship Festival. 

Business Mind Programme
Business Mind Programme er en konkurrence for elever på hhx. Deltagerne har 
mulighed for at teste og afprøve deres nyudviklede idéer uden for uddannelsesrammen. 
Konkurrencen skal være med til at sætte fokus på den indledende forståelse af 
virksomhedsdrift og opbygningen af et entreprenørielt mindset. 

Tech Innovation Programme
Tech Innovation Programme er en konkurrence for elever på htx. I Tech Innovation 
Programme sætter vi spot på ”innovation og produktudformning” og den indledende 
forståelse af entreprenørskab og opbygningen af et entreprenørielt mindset. 

Idékonkurrencen, grundskolen
Idékonkurrencen er en konkurrence for elever fra grundskolen, som hylder alle gode 
idéer. Deltagerne bliver bedømt på både skriftlig idébeskrivelse og pitch af vores 
dommere på festivalen. På et tidligt stadie i deres proces får de mulighed for at modtage 
kvalificeret sparring og rådgivning fra erhvervsfolk og iværksættere fra hele landet.

Idékonkurrencen, videregående uddannelser
Idékonkurrencen er en konkurrence for studerende på de videregående uddannelser, 
som hylder alle gode idéer. Idéerne er delt ind i tre kategorier: Produkt, Service og 
Intraprenørskab. Deltagerne bliver bedømt på både skriftlig idébeskrivelse og pitch af 
vores dommere på festivalen. På et tidligt stadie i deres proces får de mulighed for at 
modtage kvalificeret sparring og rådgivning fra erhvervsfolk, eksperter og iværksættere.

Alle vindere modtager pæmien, et diplom og et fedt trofæ fra Zweck.
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Del din Idé
Del din Idé er en event for studerende på de videregående uddannelser. I modsætning til 
de andre events på festivalen er det IKKE en konkurrence. Der er ingen point, rangering 
eller præmier. Fokus er på, at give de studerende træning i, at præsentere deres idé 
og efterfølgende få sparring og feedback fra en række eksterne eksperter, så de kan 
arbejde videre med deres idé. Alle typer af idéer af idéer er velkomne i Del din Idé.

Partnerskaber
Innovationsfonden investerer i udvikling 
af ny viden og teknologi. For at få støtte 
fra Innovationsfonden skal du have en 
forretningsidé, som er innovativ og som skaber vækst. I år støtter Innovationsfonden op 
omkring Business Mind Programme, Tech Innovation Programme og Idékonkurrencen 
for de videregående uddannelser med et samlet beløb på 50.000kr.

Fonden takker også alle vores andre partnere:
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Mikrolegater
Førstesalen 10.45 - 13.00
Drømmer du om at sætte handling bag en god idé og blive iværksætter? Kom og mød 
otte teams fra landets uddannelser, som pitcher om Mikrolegater op til 50.000 kr.

Mikrolegater er økonomisk støtte til de elever og studerende, som har lysten, modet og 
evnen til at tage deres idé et skridt videre. Støtten går til videreudvikling af en idé og den 
tidlige opstart af egen virksomhed. Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt 
over 750 Mikrolegater, og årligt modtager vi over 400 ansøgninger og uddeler ca. 130 
Mikrolegater. Nogle af de mest kendte, vi har støttet igennem tiden, er TooGoodToGo og 
Donkey Republic.
Vært: Tilde Reffstrup. Leder af Mikrolegat

Teams: 

Mikrolegatkomité:

Habekost Ventures, Aarhus Universitet 
Umbrella, VIA University College 
Nordhanen, Danmarks Tekniske Universitet 
1Moment, Professionshøjskolen UCN 
Be-Ret, Aalborg Universitet 
Car Washing Robot, Aalborg Universitet 

Anne-Louise Thon-Jensen
Partner og Stifter, SDG Invest og Vår Ventures

Mette Høi Davidsen
Partner/owner og Business Angel, RecyclePit

Christian Vintergaard
CEO, Fonden for Entreprenørskab
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AKTIVITETER
Idéa Nordic 
Idéa Nordic vil til dette års festival stå for, at du som gæst bliver underholdt imellem 
konkurrencerne. Tjek oversigtskortet og find Aktivitetszonen 
hvor Idéa Nordic står – her kan du udfordre dine kammerater 
i forskellige sjove aktiviteter. 

Interactive space w. Games Activities
Interactive space w. Game Activities giver dig mulighed 
for bevægelse, og hvor leg spiller ind. Det er linjen mellem 
gaming og fysisk sport, ved at forvandle gaming til en social, 
sjov og aktiv konkurrence, der kombinerer det bedste fra 
fysisk aktivitet og gaming. 

Lærerværelse
På festivalen har vi lavet et fysisk lærerværelse, hvor du som lærer eller underviser kan 
møde dine kollegaer på tværs af fag, uddannelse og geografi. Vi ønsker at skabe et rum, 
hvor du kan netværke og få en snak med andre undervisere. Derudover har du mulighed 
for at høre mere om de programmer, som Fonden for Entreprenørskab tilbyder. 
Der vil selvfølgelig være mulighed for at få en kop kaffe, som der hører sig til på et 
lærerværelse. 

Iværksætterdanmark
Kom og mød Iværksætterdanmark og hør mere om hvordan vi kan hjælpe dig på din 
iværksætterrejse! Hvis du fortæller os lidt om din iværksætterdrøm, så kan vi sikkert 
finde et workshopforløb, der kan hjælpe dig godt i gang eller sikkert videre. Hvis du 
allerede har startet din egen virksomhed, så kan vi også guide dig videre på rejsen! Du 
er også meget velkommen til at kigge forbi vores stand, hvis du bare er nysgerrig på 
iværksætteri. Husk, det starter alt sammen med en god idé - og vi vil elske at hjælpe dig 
med din idé! 
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Grøn Sky
Grøn Sky er verdens mest klimavenlige cloud-løsning 
til lagring af dokumenter, fotos, video og anden data. 
Vores løsning reducerer strømforbruget og dermed CO2-
udledningen med 90 procent.

Patent-og Varemærkestyrelsen
Har du styr på dine rettigheder, når det kommer til dit 
produkt? Mød Patent- og Varemærkestyrelsen, som har 
eksperter siddende til at rådgive dig. 

Dialoogle
Dialoogle er et unikt værktøj til at starte, forny, nuancere 
og kvalificere samtaler mellem mennesker.  Motiverne er 
skabt til at stimulere dialog, inspirere til kreativitet og lette 
formuleringen af følelser, meninger, tanker og ideer. Ud over 
at gøre samtalen sjovere, er billederne med til at få ordene til 
at flyde mere frit. 

Leap
”Vi har skabt rammerne for, at du kan udvikle innovative forretningsløsninger.”
I 2013 udviklede en gruppe iværksættere, designere og idealister The Business 
Model Game. De så potentialet i at bruge spilelementer til forretningsudvikling efter 
at have arbejdet med iværksætteri og innovation i den private og offentlige sektor. I 
syv år har virksomheder, universiteter og uddannelsesinstitutioner over hele Danmark 
implementeret spillet i deres organisationer.
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Oversigtskort og andet 
praktisk

Sociale medier
Find os på Facebook og Instagram, hvor du kan følge med hele dagen. 
Facebook: @danishentrepreneurshipfestival
Instagram: @entrepreneurship_festival

Café-området
I vores café-område har du mulighed for at købe mad og drikkelse. Derudover har vi sat 
borde og bænke op, hvor der er mulighed for at spise medbragt madpakke. Caféen ligger 
tæt på Edison-området. Der vil være mulighed for at købe sandwich, kaffe, kage mm. 

Garderobe 
Der er mulighed for gratis garderobe ved indgangen. Uden bemanding.

Toiletter 
Toiletter er tilgængelige ved indgangen og nær Aktivitetszonen. 

Fotograf på arbejde
Vi gør opmærksom på, at vi har professionelle fotografer på arbejde hele dagen, og vi 
forventer at bruge billederne fra dagens begivenheder efterfølgende. Hvis du (eller din 
familie) IKKE ønsker, at der bliver vist billeder af dig i offentlige medier på eller efter 
denne dag, skal du/I selv med det samme give udtryk for det over for fotografen.

Har du spørgsmål? 
Find os ved infoboden, hvor vi står klar til at svare på dine spørgsmål.

https://www.facebook.com/danishentrepreneurshipfestival
https://www.instagram.com/entrepreneurship_festival/
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