


StartUp Club Thisted 

StartUp Club Thisted er for dig, der ønsker at skabe din egen virksomhed og for 
dig, som allerede er godt på vej - men gerne vil have et par ekstra øjne på virk-
somhedens udvikling. Du har idéen og konceptet - vi kan bidrage med sparring 
og uvildig  
vejledning. Vores vigtigste mission er at få din iværksætterdrøm til at lykkes. 

Vi tilbyder
• Iværksætter-arrangementer
• Netværksmuligheder
• Individuel vejledning
• Mulighed for rådgivning hos advokat, revisor, marketingbureau m.fl.

Iværksætterkortet til nordjyske iværksættere

thyerhvervsforum.dk/til-ivaerksattere                                     facebook.com/thyerhvervsforum 

Det er gratis at få sparring og vejledning hos Thy Erhvervsforum, samt deltage i 
vores iværksætter-arrangementer.



Sådan kommer du i gang
At blive en del af StartUp Club Thisted begynder hos Thy Erhvervsforum. Vores 
iværksætterkonsulenter hjælper året rundt mange iværksættere godt fra start.  
Sammen gennemgår vi din forretningsplan og får sat fokus på bl.a. styrker, 
svagheder, muligheder og trusler. Vi sætter spot på, hvad der rører sig lige nu og 
hjælper dig med at sætte retning og finde løsninger.

Book iværksætterrådgivning på T: 97 96 30 90.

Sådan kommer du videre
Efter vejledningsmødet hos os kan du for 1.000 kr. (inkl. moms) blive medlem 
af Startup Club Thisted og få adgang til i alt 6 timers rådgivning (to timer hos tre 
forskellige private rådgivere). 

Ud fra dine behov vælger du de rådgivere, som kan styrke din virksomhed. Når 
du har betalt, får du adgang til listen med vores rådgiver-netværk, der omfatter 
advokater, revisorer, marketingbureauer, webspecialister m.fl. 

Opfølgning
Herefter får du mulighed for igen at mødes med din iværksætterkonsulent 
hos Thy Erhvervsforum, hvor vi følger op på tiltag og snakker om næste skridt. 
Det kan for eksempel være formidling af netværk og kontakter, at deltage i 
vækst-iværksætterprogrammer eller et af de øvrige tilbud, som vi formidler.

Kontakt os
Thy Erhvervsforum er til for at skabe merværdi for erhvervslivet i Thy, og vores 
fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte, drive og udvikle virk-
somhed. StartUp Club Thisted er en del af StartUp Club Nordjylland, som er et 
community for alle nordjyske iværksættere. Kontakt os og hør mere om dine 
muligheder.

  97 96 30 90             info@thyef.dk       



Maria & Bente Gudiksen, Museknitwear

Vi har været rigtig glade for den rådgivning vi har fået hos Thy Erhvervsforum både 
i forbindelse vores opstart af Muse Knitwear, men også den rådgivning vi har fået 
løbende i takt med at vores virksomhed er vokset. 

Vi har bl.a. fået kyndig sparring af vores forretningsplan, rådgivning omkring 
eksport til Tyskland, informationer omkring ekstern finansiering samt økonomisk 
støtte til en ny online strategi gennem VIP-ordningen. Derudover har vi deltaget på 
flere af deres kurser. 

Og det vi altid bliver imponeret af når vi kommer i huset er den høje grad af per-
sonlig engagement og dedikation vi møder hos de gode konsulenter. Man er ikke et 
sekund i tvivl om, at de ønsker en det bedste. 
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