– KOM TIL LEAN STARTUP WORKSHOP I SØHUSET
Hvordan arbejder en startup? Og kan man bruge værktøjer fra startup-verdenen som
Lean Business Canvas, Minimum Viable Product og Costumer Discovery i en corporate
setting? Svaret på det sidste er JA – og det første; det får du ikke kun svar på til vores
endagsworkshop – du får også lov at prøve kræfter med det selv.

Lean Startup – hvorfor og hvordan?
Hvad er det, der gør at nogle startups lykkes og andre ikke gør? Hvorfor er det, at nogle iværksættere
kan lave den ene startup efter den anden med succes, mens andre med gode ideer ikke kan få deres
startup til at virke? En undersøgelse viser, at størstedelen af verdens succesfulde startups arbejder
ud fra metoden LEAN Startup, der handler om at teste hypoteser, at indsamle data og så teste igen.
Ved at bruge metoden finder du ud af, hvad der virker, og hvad der ikke gør, når du skal lancere et nyt
produkt.
Brug LEAN-værktøjerne i jeres virksomhed
På vores workshop præsenterer vi dig og dine mødedeltagere for en række konkrete værktøjer fra
startup-verdenen Lean Business Canvas, Problem/Solution Fit, Minimum Viable Product og Costumer
Discovery – og så hjælper vi jer til at integrere værktøjerne direkte i jeres egen interne produktudvikling,
forandringsproces eller noget helt tredje.
Hvem står bag?
Søhuset arbejder tæt sammen med Futurebox, der er DTU Science Parks accelerator og inkubator
for deep tech startups. I Futurebox afholdes Danish Tech Challenge, der er et acceleratorprogram for
hardware startups. Det er oplægsholdere med mange års erfaring fra startup-verdenen, der byder inden
for i Futurebox.
Hvad koster det?
Oplæg om LEAN startup: 45-minutter
LEAN startup:
Halvdagsworkshop
LEAN startup:
Heldagsworkshop

3.000 kr.
8.000 kr.
12.000 kr.
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