
IVÆRKSÆTTER - MINI PROJEKT 
OM START AF EGEN 

VIRKSOMHED



Iværksætteri er de næste tre dages emne og opgaverne vil 
være rettet mod dette. Det betyder, at du skal i 
tænkeboksen omkring start af virksomhed. 

Virksomheden skal være rettet mod din 
uddannelsesretning (butik, handel, event eller kontor) 
Slutresultatet af ALLE opgaverne - skal enten være en 
skriftlig rapport - eller en valgfri præsentation. De første 
sider er inspiration fra iværksættere :) Aflever i Moodle



FIND DIN PASSION AF 
MARTIN THORBORG

PRIORITER DIN TID AF 
MARTIN THORBORG

https://www.youtube.com/embed/CTJCJhAFsJc?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/I5-CQkOkkxs?feature=oembed


HVAD KRÆVER DET?
ERFARING FRA IVÆRKSÆTTER

https://www.youtube.com/embed/eVxkHZ88qS0?feature=oembed


DRENGE FRA NÆSTVED SOM 
SUCCESFULDE IVÆRKSÆTTERE

https://www.youtube.com/embed/1VmmuUSWwUM?feature=oembed


Det er meget forskelligt, hvad der motiverer en 
iværksætter. 

Opgave 1: Læs om de forskellige iværksættertyper 
her og vælg hvilken iværksættertype du er (begrund 
svaret)

https://ivaerksaetter.nu/ivaerksaettertyper/


OPGAVE 2: Udarbejd et mindmap over din 
virksomhed, som skal indeholde: Virksomhedsform, 
navn på virksomhed, hvilken service eller produkt (lav 
beskrivelse)

Læs her om virksomhedsformer

Mindmap læs her

https://www.startupsvar.dk/registrering-af-virksomhed
https://g1-dansk.praxis.dk/media/1561/mindmap_skrivbar.docx


OPGAVE 3: Beskriv dit produkt/service og brug EFU 
modellen til at forklare udbyttet for din målgruppe 
ved at bruge dit produkt/service.

Klik og lær om EFU - modellen

https://salesboost.dk/efu-modellen-fasthold-kundens-interesse/


OPGAVE 4: Få styr på din målgruppe altså hvem skal 
bruge din service/produkt? Beskriv din målgruppe og lav 
to forskellige personaer.

klik og læs om segmentering 

Klik og se eksempel på persona

https://afsaetning-c-trojka.praxis.dk/171
https://www.startupsvar.dk/persona


For mange mennesker er det bedre at se tingene for sig, at 
se vejen helt frem til, at målet er nået. Derfor kan det ofte 
være en fordel at benytte sig af Vision Boost da det er så 
visuelt.

OPGAVE 5: Lav et Vision Boost - som beskriver din vej til mål. 
Se nedenstående film for at forstå hvad et Vision Boost er

https://www.youtube.com/embed/Izow-5u3aNM?feature=oembed


OPGAVE 6: Beskriv hvordan du vil markedsføre din virksomhed - 
hvilke kanaler (læs i afsætningsbogen)? Udarbejd samtidig en 
manipulativ reklame hvor du bruger AIDA, som er målrettet din 
målgruppe. Se nedenstående eksempel fra anden elev, for 
manipulativ reklame samt AIDA - Er du enig i denne elevs analyse 
af AIDA og hvis ikke hvorfor?:

Manipulativ reklame

Læs om AIDA her

Læs om Informative og 
manipulative reklamer her

https://prezi.com/embed/0keyqsbi5fb0/
https://g1-dansk.praxis.dk/1873#3049
https://afsaetning-c-trojka.praxis.dk/253


Andre spændende link til brug i opgaven:

Canva: Her kan du lave spændende markedsføringsmateriale

Pixabay: Denne side har billeder, du kan bruge gratis, du kan søge på 
dansk.

Startupsvar: Iværksætterside, med en masse info omkring opstart af 
virksomhed.

Huskeliste til iværksættere: Denne side er en god liste til opstart af 
virksomhed.

Virk: Dette er din side til din virksomhed, du har en digital postkasse til 
virksomheden, info om lovgivning, her oprettes virksomheden, 
indberetninger af moms osv.

https://www.canva.com/
https://pixabay.com/da/
https://www.startupsvar.dk/
https://www.nemadvokat.dk/blog/huskeliste-start-virksomhed/
https://indberet.virk.dk/

