
Du kontakter os i CDEU, når du har 
indsendt din fase 2-ansøgning

Vi sender dig en dato for pitchtræning, 
Vi sender desuden lidt infomateriale, som 
du kan bruge, når du skal forberede din 
pitch.

Send os gerne din ansøgning eller andet 
informationsmateriale om dit projekt, så vi 
kan forberede os til træningsdagen.

Hovedlogo

Hovedlogo med web

Lang version

Hovedlogo med web

Central Denmark EU Office er Midtjyllands 
EU-kontor. Kontoret kaldes også bare CDEU og er ét 
blandt mere end 350 europæiske regions kontorer i 
Bruxelles. Bag Central Denmark står de 19 midtjyske 
kommuner, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

iFacilitator er CDEUs gratis afklaringsservice, hvor 
midtjyske virksomheder får en vurdering af, om deres 
aktuelle produkt udviklingsforløb har en realistisk 
mulighed for at opnå EU-midler eller anden offentlig 
medfinansiering.

Kom til 
pitchtræning 
med Central Denmark EU Office 

For yderligere 
information om 
iFacilitator
kontakt:

Central Denmark EU Office tilbyder i samarbejde med Nupark Management 
A/S alle midtjyske virksomheder, som søger SMV-instruments fase 2, et gratis 
pitch-træningsforløb, som forberedelse til pitch af projektet.

Tarik Kehli, 
EU-konsulent 

 tk@centraldenmark.eu
 +32 (0) 493 12 41 18

Thomas Steen Hansen, 
EU-konsulent 

 tsh@centraldenmark.eu
 +45 22 83 66 43

Som en del af iFacilitator tilbyder vi nu 
alle virksomheder, som søger EU-støtte 
fra SMV-instrumentets fase 2, hjælp til at 
blive helt skarpe til at pitche deres idé for 
investorer. 

På pitch-træningsdagen vil vi fokusere 
på, hvordan du bedst præsenterer dit 
udviklingsprojekt til et panel, som har 
investorbrillerne på. Det vil sige, at vi 
hjælper dit projekt og din præsentation 
med at stå knivskarpt fra et forret-
ningsperspektiv, så du forøger dine 
vinderchancer. 

Processen for pitch-træning 
vil foregå således:

På træningsdagen foregår følgende: Den ene 
halvdel af dagen trænes du i forståelse af investor-
roller, opbygning af pitch, struktur og indhold, samt 
præsentationsteknikker, herunder kropssprog m.v. 
Du medbringer det pitch-deck, du har forberedt, 
og som du kommer til at arbejde med gennem  hele 
dagen. I den anden halvdel af dagen skal du konkret 
pitche din projektidé 2-3 gange, hvor du efter hver 
gang vil modtage indivi duel coaching og feedback 
på din præsentation. Imellem hver pitch-session 
har du mulighed for at arbejde videre med din 
præsentation inden næste pitch, så du gennem 
forløbet kan indarbejde de forbedringer, der måtte 
være behov for.

Datoer for ansøgning, 
træning og pitch: 

14. marts* 20.-21. marts* 16.-20. april

23. maj* 29.-30. maj* 25.-29. juni

10. oktober* 23.-24. oktober* 12.-16. november

Ansøgningsfrist Pitch-træning Pitch i Bruxelles 

* SMV-instrumentet * i Danmark

Hvem er vi?

›

›

›

›

centraldenmark.eunuparkaccelerace.dk

centraldenmark.eu

Tilbud om
Pitch-træning

http://www.nuparkaccelerace.dk
http://centraldenmark.eu
http://centraldenmark.eu

