Kom inden for i vores start-up community, Futurebox, og hør, hvilken
værdi det skaber at have et prototypeværksted under samme tag som
en række deep tech start-ups og bliv klogere på, hvordan man bygger
et community.
Community – hvorfor og hvordan?
I Futurebox er afstandene korte. Både fysisk og mentalt. Her møder du deep tech-specialister på gangene, i kantinen og til events
som en naturlig del af hverdagen. Netop det community, hvor tilliden er høj og viden strømmer frit, er med til at skabe et rum,
hvor ideer kan udvikles, formes og hurtigere blive til virkelighed og sund forretning.
Futurebox community består af fire grundsten:
1. Fysiske rammer – Futurebox er et hus, hvor deep tech start-ups kan bo og arbejde inklusive alt, hvad man behøver af kontorfaciliteter, møderum, køkken og prototypeværksted.
2. Sociale aktiviteter – Der skal mere til end fysiske rammer, før vi begynder at sparre og videndele med hinanden.
Vi skal opbygge tillid gennem kendskab til hinanden, og det gør vi eksempelvis ved at invitere til fredagsbar med pitches,
til chat-cake om onsdagen eller morgenmad med oplæg.
3. Faglige aktiviteter – I Futurebox bor vores iværksættere side om side med andre deep tech start-ups, som de kan spejle sig i, 		
sparre med og lære fra. Og hvis det ikke er nok, arrangerer vi en lang række faglige events, workshops og oplæg.
4. Adgang til netværk – I Futurebox sikrer vi vores start-ups adgang til en række af verdens førende forskere fra DTU,
til et mentorprogram og daglige events med eksterne rådgivere og investorer.
Skab jeres eget community
Efter rundturen i huset og prototypeværktstedet vil vi dykke ned i tankerne bag vores community og præsentere jer for værktøjer
til at skabe jeres eget community – hvad enten det er i en mindre afdeling eller på tværs af en større virksomhed.
Hvem står bag?
Søhuset arbejder tæt sammen med Futurebox, der er DTU Science Parks accelerator og inkubator for deep tech start-ups.
I Futurebox afholdes Danish Tech Challenge, der er et acceleratorprogram for hardware start-ups. Det er oplægsholdere med
mange års erfaring fra start-up verdenen, der byder inden for i Futurebox.
Hvad koster det?
Besøg et start-up community – Halv dag inkl. frokost 6.000 kroner
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