At pitche er en kunstform de fleste kan bruge. Om du skal sælge et nyt projekt
til dine kunder, overbevise kollegaerne om at I skal indføre onsdagsyoga eller
bare gerne vil blive bedre til at sælge dine egne ideer, kan værktøjerne til at
pitche være en fordel i hverdagen.
Skal I holde møde i Søhuset kan vi supplere med pitch-træning. Det kan være alt
fra et 45-minutters lynkursus til en længere workshop med besøg fra de bedste
tech start-ups i Danmark.

Pitch – hvorfor og hvordan?
Vi gennemgår de vigtigste værktøjer, når man skal overbevise andre.
Vi kan tilbyde en lynintroduktion, der kan implementeres i mødet med
det samme – eller vi kan lave en længere session, hvor I selv får lov til
at pitche til sidst.

Hvem står bag?
Søhuset arbejder tæt sammen med Futurebox og Danish Tech
Challenge. Futurebox er en accelerator og inkubator for deep tech
start-ups. I Futurebox afholdes acceleratorprogrammet Danish Tech
Challenge, der er et program for hardware start-ups.

At lære at pitche er ikke blot at lære at præsentere. Det handler også
om, hvordan man sammensætter sin præsentation, så man holder
lytteren fanget. Det handler om at finde de vigtigste pointer frem,
og time hvordan man fremlægger dem.

Det er altså undervisere med mange års erfaring med pitch-træning
af start-ups og nøje udvalgte start-ups, der deltager.

Søhusets Hule
I Søhuset er vi i tæt forbindelse med flere af de dygtigste tech startups i Danmark. Og de kommer gerne forbi jeres møde og pitcher.
Bliv inspireret til, hvordan et pitch kan sammensættes, stil relevante
spørgsmål og bliv klogere på start-up verdenen.
I Søhuset har vi vores helt egen version af Løvens Hule, hvor vores
gæster kan investere søpenge i lige præcis den start-up, de ser størst
potentiale i. Det er en sjov måde at kombinere ny viden med cases på.

Hvad koster det?
Lynintro til pitch
45-minutter .................................................................................................................. 3.000 kr.
Pitch-træning – Halvdag
Halvdagsworkshop ................................................................................................. 8.000 kr.
Pitch-træning – Heldag
Heldagsworkshop
inklusiv pitch fra udvalgte tech start-ups ......................................... 15.000 kr.
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