
30 januari 2007
kl 13:00

Deadline inlämning
“Utkast Affärsplan”
för tävlande i Venture Cup

[även för nya tävlande]
inlämning görs på 

www.venturecup.org/syd

kl 16:00
Inspirationskväll

“Sälj in dina idéer”
för alla intresserade 

[även ej tävlande]
anmälan på 

syd@venturecup.se

13:00 Deadline för inlämning av ”utkast affärsplan”
 [inlämning sker på www.venturecup.org/syd/deltagare]

16:00 Mat och dryck
 [macka, öl, vatten]

16:30 Sälj in din idé - A B C för att lyckas!
 Ann Falkinger [ger praktiska och användbara tips för hur du lyckas sälja in din idé]
 Ann Falkinger driver sedan 1982 eget företag - annfa UTBILDNING - som arbetar med kompe- 
 tensutveckling och förlagsverksamhet. Hon är kursledare, gästföreläsare på universitet och  
 högskolor och författare till två handböcker.

 Den första boken - Kvinna med argument, handboken som lär dig debattera för jämställdhet  
 blev en försäljningssuccé i Sverige och Norge och kallades av journalister för svenska kvinnors  
 "bibel" under 80-talet. 
  
 Den andra boken - Förhandla KVINNA! Handbok för yrkes- och vardagslivets små och stora  
 förhandligar, samtal och diskussioner - kom ut 2002 och är den första boken i sitt slag med  
 ett starkt uttalat genusperspektiv. 
 [www.annfa.se] [köp Förhandla, KVINNA! till specialpriset 100 kr, på plats]

17:30 Säljpitchtävling med fika och mingel
 [kaffe och sötsak]
 - varför inte passa på att sälja in din idé direkt? - vinn en iPod shuffle om du gör det riktigt bra!
 [idébärare kan under fikat och avslappnade former passa på att sälja in sina idéer till Venture  
 Cups resurspersoner – en bra presentation belönas med ”venture cup pengar” och den med  
 flest pengar på fickan i slutet av kvällen vinner en iPod shuffle – så passa på att förbereda  
 dig mentalt och verbalt på att tala för dina idéer]

18:00 Utnämning av vinnare av säljpitchtävlingen

18:15 Slut  

[PLATS: Ideon Innovation, Ole Römers väg 12, Lund]  [ANMÄLAN: senast 28/1 på syd@venturecup.se]


