
Har du energi 
til vækst?

EFTERLYSNING >  
Er du iværksætter/mindre virksomhed, der brænder for bæredygtig energi 
og energieffektivitet - så har vi et spændende tilbud til dig:

-  Du kan være inden for byggeri (ingeniører, arkitekter, håndværkere, ...)
-  Du kan beskæftige dig med transport (elbiler, kollektiv trafik, ...)
-  Du kan være en It-virksomhed (app-udviklere, styresystemudviklere, ...)
-  Du kan være underleverandør ( industri, service, reparation, ...)
-  Du kan have en virksomhed, der fremstillier bæredygtige materialer...
-  ...eller du kan på andre måder have noget at byde ind med til fremtidens energimarked

Du skal ville videre og skabe vækst via samarbejde med andre små virksomheder!

KOM TIL INTROMØDE 21. MAJ > 

T r a n s f o r m e r



PROGRAM
21. maj 2013  >  SPINDERIHALLERNE, VEJLE

Tjek ind  > 

Energimarkedet = muligheder
Markedet for energiløsninger er stort og det er voksende. Hør om markedet, mulighederne og 
om hvordan du som en del af Transformer projektet kan få del i væksten v/ Jørgen Andersen, 
direktør Green Tech Centret

Tænk stort ... og gør det!
Energiakademiet er verdenskendt for innovation inden for energiområdet. Samsø er selvfor-
synende og karbonneutral. Derudover leverer øen overskydende energi til Jylland. Fra idé og 
vision til innovationskraft, der virker!
v/ Søren Hermansen, direktør Energiakademiet
 

Fra ide til succes  >
Kan man omsætte spildvarme til strøm - ja, det kan man godt. Hør succeshistorien om 
hvordan iværksætter virksomheden sammen med forskere på Aarhus Universitet og German 
Aerospace Institute har udviklet en energiteknologi baseret på to nye energimaterialer.
v/ Helge Holm-Larsen, direktør TEGnology

6 x markeder masser af muligheder >
Få indsigt i 6 forskellige markeder fx. vigtige forbrugertrends, energiudfordringerne hos kom-
mune, sygehus, produktion og offshore samt mulighederne for internationalisering. Hør kort om 
deres udfordringer og hvilke aktuelle problemstillinger på energiområdet de drømmer om at få løst.  
Mød bla. Johanne Mose Entwistle, Antropolog og forsknings- og innovationsmedarbejder på 
Alexandra Instituttet // Tina Mølby, Vejle kommmune // Anders Schmidt Kristensen, lektor ved 
institut for bygge og anlæg, Ålborg universitet // Sten Nymann, internationaliseringsrådgiver i 
udenrigsministeriets Eksportråd mf.

Knæk udfordringerne >
En workshop, der viser hvordan du via Transformer projektet kan være med til at knække og 
byde ind på større projekter via viden og samarbejde på tværs. Vi bruger de ovenstående 
cases som udgangspunkt incl. energibar

Transformer >
Få et overblik over hvad Transformer er og hvordan det kan biddrage til din business, at være 
med i projektet - og netværk med nogle af dem der allerede er med.

Tak for i dag >
Næste arrangement, netværk og mulighed for personlig vejledning om Transformer.

TILMELD TIL NU: www.spinderihallerne.dk/kickoff-transformer

FRA IDE TIL BUNDLINIE VIA VIDEN, VÆRKTØJ OG  > her kommer en kort introtekst, her kommer 
en kort sælgende introtekst. Mer Med projektet er det muligt at skabe nogle rammer, hvor både 
kommuner og store virksomheder med behov for konkrete bæredygtige energiløsninger og mik-

KOM TIL INTROMØDE  > 

T r a n s f o r m e r
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TRANSFORMER - til dig der vil noget med grøn teknologi 

 

Har du virksomhed eller er du iværksætter? Har du appetit på forretningsudvikling inden for grøn energi og 
teknologi? Så er udviklingsprojektet Transformer måske noget for dig. 

Det er gratis at være med, da Transformer er støttet af EU og Region Syddanmark. Det koster til gengæld 
det mest værdifulde du har: din tid. 

I Transformer vil vi skabe vækst og arbejdspladser for syddanske mikrovirksomheder inden for grøn 
teknologi. I regi af Transformer mødes virksomheder for at finde nye samarbejdspartnere, dele viden og 
udvikle nye løsninger på tværs af fagområder inden for bedre udnyttelse af energi, løsninger inden for 
klimatilpasning og teknologier med udgangspunkt i vedvarende energi. Vi har særligt fokus på 
netværksbaseret vækst, uddannelse, forretningsudvikling og eksport.  

 
Deltag i Transformer og få adgang til:  

 
Netværksarrangementer 
- korte, komprimerede temamøder med spændende oplægsholdere. Mød kolleger fra energibranchen og 
fra andre relevante fagligheder til debat og networking  

Workshops 
- mød dine kommende kunder: vi overlader scenen til virksomheder og offentlige aktører, der efterspørger 
nye energiløsninger. Det kan f.eks. være inden for energirenovering af offentligt byggeri, genanvendelse af 
emballage i detailhandel og industri eller andre områder, hvor kunden står med et behov, som kræver 
nytænkning og innovation. Disse arrangementer er typisk heldagsarrangementer med fokus på udvikling af 
konkrete koncepter  

Uddannelsesforløb 
- vi tilbyder et 10-dages kursus i forretningsudvikling inden for grøn energi. Kurset er målrettet både 
iværksættere og etablerede virksomheder 

Fokus på eksport 
- Transformer vil inspirere virksomhederne til at udnytte eksportpotentialerne inden for grøn teknologi. Du 
møder eksperter, der kan hjælpe dig med at afklare eksportmulighederne i dine produkter. Vi arbejder 
både med nærmarkederne Nordtyskland og Skandinavien og andre lande, f.eks. BRIC-landene Brasilien, 
Rusland, Indien og Kina. 
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