
I DI’s netværk for scaleup- virksomheder får du 
inspiration og sparring til at løfte din  virksomhed  
til det næste niveau.

Vejen til vækst er fyldt med udfordringer. Det er besværligt, komplekst og 
risikofyldt. I DI’s nyetablerede netværk for scaleups sætter vi rammerne 
for at imødekomme de typiske vækstudfordringer. 

Netværket er en platform for sparring, inspiration og læring for dig og 
andre innovative virksomhedsejere og -ledere, der har ambitionerne på 
plads og har en solid og skalerbar forretningsmodel. Gennem fire fysiske 
netværksmøder og to online-møder baner vi vejen for at få de store tanker 
ført ud i livet, så din virksomhed kan blive endnu større. 

Gennem netværket vil du: 
 – Møde ligesindede scaleup-ledere og få indblik i, hvordan de opererer 

og håndterer gode ideer og høje ambitioner 
 – Få inspiration og læring fra virksomheder, der har været gennem 

vækstrejsen  
 – Få viden fra eksperter og mulighed for sparring om egne udfordringer

Netværksmøderne sætter fokus på 
temaer, der er afgørende for dine 
næste store skridt med din virksom-
hed:

EJERSKAB OG LEDELSE
Visioner, klar retning og vilje. Bl.a. 
brug af bestyrelsen, uddelegering af 
opgaver, alliancer med eksterne og 
virksomhedskøb og -salg.

RESSOURCER
Fokus på medarbejdere og kapital. 
Adgang til kvalificeret arbejdskraft, 
måske fra udlandet, og nye finansie-
ringsmuligheder m.v.

PRODUKTIVITET
Styrk konkurrencedygtigheden gen-
nem innovation, digitalisering, nye 
forretningsmodeller og forretnings-
gange m.v.

INTERNATIONALISERING
Udvælg de rigtige markeder, etable-
ring i nye markeder og tilpasning af 
ydelser til specifikke markeder.

Se program på næste side.

Tænker du 

STORT?
Og har du ambitioner om vækst?



Programmet er ikke fast og vi lægger vægt på, at du som medlem af netværket 
selv er med til at prioritere, hvilke emner vi skal bruge mest tid på. 

Mødeplan (tentativ)

24. AUGUST 2021
Fysisk møde

25. – 26. OKTOBER 2021
Fysisk møde

 – Dagsmøde med frokost
 – Introduktion af deltagerne
 – Forventningsafstemning omkring 

netværket
 – Tema: Ejerskab og ledelse
 – Mødet holdes hos Visti Unlimi-

ted i Odense med Thomas Visti 
som inspirator. 

 – Døgnmøde kl. 12.00 – 12.00
 – Tema: Ressourcer
 – Mødet holdes i København med 

André Rogaczewski, Netcom-
pany, som inspirator.

DECEMBER 2021
Online-møde

FEBRUAR 2022
Fysisk møde  

(Dagsmøde med frokost)

 –  Tema: Aktuelle udfordringer 
(valgt af netværket)

 –  Tema: Produktivitet 

APRIL 2022
Online-møde

JUNI 2022 
Fysisk møde  

(Dagsmøde med frokost og middag)

 – Tema: Aktuelle udfordringer 
(valgt af netværket)

 – Tema: Internationalisering

Netværket henvender sig især til ejere og medejere af virksomheder, der er i gang 
med en vækststrategi. Det favner alle brancher og typer af virksomheder, så længe 
der er ambitioner om yderligere vækst, virksomheden er etableret på markedet, 
og produkt og forretningsmodel er skalerbare.

Pris pr. deltager*: kr. 9.900,- ekskl. moms

KONTAKT

Facilitator
Anette Hoppe Grønlund 
anhg@di.dk
Tlf. 3377 3325

Fagligt ansvarlig
Anders Sparre 
asp@di.dk 
Tlf. 3377 3973 

*Der tages forbehold for ændringer

PROGRAM


