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Hej og velkommen til vores guide til, hvordan du kan få succes med dit medlemskab 
hos Startup Central. 

For at dit medlemskab ikke bliver ‘endnu en udgift’ i dit budget, så er det vigtigt for os 
at hjælpe dig i gang med dit medlemskab således at du, med det samme, kan føle 
værdien bag medlemskabet. 

Denne succesmanual har til formål at oplyse dig om Startup Central og hvad et 
medlemskab involverer - samt hvordan du kan bruge det i din virksomhed. Alt fra 
den daglige drift til, hvordan du langsigtet kan benytte dig af medlemskabet. 

Manualen vil, med andre ord, komme nærmere ind på, hvad du helt præcis får 
igennem medlemskabet og hvordan du kan bruge det til din fremtidige succes. 

Så hvis du er klar til at få en onboarding, du kan tage i dit helt eget tempo og som du 
kan genopleve, hvornår du har tid og lyst - så har du denne manual lige ved hånden.

Lad os komme i gang!

Få succes med dit medlemskab 
INTRODUKTION
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For at du får mest ud af guiden, så skal vi have dig til at trykke på den guide, der 
resonerer mest hos dig og din situation, herunder:

(PS. der vil løbende være ‘knapper’ du kan trykke på, for at hoppe til sektioner i manualen)

Få en komplet 
introduktion

Få en hurtig 
genopfriskning
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Først og fremmest, tillykke med din anden bedste beslutning du har taget dig i dit 
erhvervsliv – nemlig at starte et medlemskab hos Startup Central (det bedste er, 
selvfølgelig, at du er blevet en iværksætter). 

Iværksættere vælger at blive en del af vores netværk af forskellige årsager, i denne 
succesguide vil vi til bedste evne prøve at påtale dem alle så du, uanset hvilken årsag 
du har, bliver dækket. 

Men før vi rigtig kommer i gang, så er det vigtigt for alle parter, at du forstår grund-
konceptet af Startup Central. Hvis du er et spritnyt medlem, så er der chance for, at 
du måske allerede har haft en onboardingssamtale... Men det hjælper nogle gange 
at få noget ned på tekst, også! 

• Dine nye medlemsfordele
   - Rabatordning – vores partneraftale
   - 1:1 sparring – vores coach-team
   - Startup Lounge – vores lukkede netværk
   - Digitale værktøjer
• Vores medlemmer
• Abonnementet
   - Fradraget
   - Løsninger
• Kom godt i gang

Sektioner

Hvis du mener du allerede har fuld forståelse for hvad dit medlemskab kan, og 
hvordan du kan bruge det - så kan du hoppe til ‘Kom godt i gang‘ afsnittet. 
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Din succesguide til dit nye
Startup Central medlemskab 

INTRODUKTION
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Startup Central er et digitalt netværk for iværksættere, der siden 2018 har hjulpet 
mere end +8.000 iværksættere og talt med med yderligere +30.000 iværksættere. 

Vi ønsker at spille en aktiv rolle i erhvervslivet ved at være dit startpunkt som 
iværksætter. 

Det gør vi ved at sikre dig de bedste vilkår fra idé til udførelse. Vores vision er at skabe 
flere virksomheder i Danmark – og dermed også flere arbejdspladser for at få et 
endnu stærkere velfærdssamfund. 

Alt dette gør vi ved at stille vores mange medlemsfordele til rådighed, igennem vores 
platform og netværk, for de mange iværksættere i Danmark; uanset om de er i 
drømmestadiet, opstarten eller allerede er godt etableret i erhvervslivet. 
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Konceptet bag Startup Central 

Grundlagt +
million investering

Flyttede
til Horsens

Udviddet til
6 mand

Landede ny
million investering

Udviddet til
14 mand

2018 20222019 2020 2021

INTRODUKTION



Startup Central / 2022

Startup Central er et digitalt netværk med en platform tilgængelig for des
medlemmer. 

Platformen er det primære sted at få adgang til de mange medlemsfordele vi har 
samlet igennem tiden. De fordele vi slår os mest på, er som følgende: 

Disse fire punkter er, hvad vi mener, der dækker de mest væsentlige behov enhver 
iværksætter har - for at passe vores mantra; alle skal have ret og råd til at blive 
iværksætter. 

Platformen findes på vores hjemmeside bag et login –det finder du her:
www.startupcentral.dk/login
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Dine nye medlemsfordele 

Det første punkt på ovenstående er vores rabatordning. 

Som medlem af Startup Central får du mulighed for at 
gøre brug af mere end 40 forskellige partnere.
Disse samarbejdspartnere tilbyder alt fra regnskabs-
programmer, erhvervsforsikringer og hjemmeside til juridisk 
hjælp m.m. 

Vi har forhandlet alle priserne på alt det, som er en nødvendighed for at du kan 
starte og drive din virksomhed, så du får altså et unikt tilbud; udelukkende tiltænkt 
Startup Central medlemmer. Det betyder, at du ikke skal bruge tid på at finde en 
samarbejdspartner, der er til at stole på og derefter forhandle en god pris. Vi har 
ordnet det hele for dig. 

Rabatordning – vores partneraftaler

Partnere

Rabatordninger 1:1 sparring Startup Lounge Digitale værktøjer 

DINE FORDELE
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Når du er medlem, så er det lige til at gøre brug af de forskellige samarbejds-
partnere. 

Du logger ind på din profil og trykker på ikonet ”Partnere”, som markeret med rødt i 
nedenstående billede. Du vil så blive ført videre til vores partneroversigt.

Du har nu mulighed for at filtrere de forskellige partnere, så du ikke skal gå igennem 
mere end 40 forskellige partnere. Det gør du ved at trykke på den lille pil til venstre, 
her vil flere muligheder give sig til kende, tryk på den som du har brug for.

De partnere som har ekspertise inden for området vil komme frem på siden. Se 
illustreret på billedet ovenfor, hvor søgeordet ”Webshop” er valgt. Du kan også vælge 
at søge efter det, som du mangler. 

Vi anbefaler, at du bruger et enkelt ord. 

Sådan bruger du en partner 

PARTNERE
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Når du har fundet den partner, som du vil gøre brug af, så trykker du på den og 
nedenstående billede vil komme frem. Her er taget udgangspunkt i vores partner 
DanDomain. 

Nu vil du kunne læse om, hvad den valgte partner tilbyder af service og hvilket tilbud 
du får, ved at være medlem af Startup Central. 

Som medlem i Startup Central får du adgang til alle vores partneraftaler, du har 
adgang til dem så længe du er medlem. 

Typer af partneraftaler: 

• Tidsbegrænset rabat 
• Livstid rabat 
• Enkeltstående rabat (første køb) 
• Forlænget prøvetid 

Af disse aftaler er det især de to første punkter, der står ud – for i og med at man har 
en rabat i en given periode, så binder man sig til at være medlem hos Startup
Central i samme periode.

Eksempel: tag vores Dinero Pro aftale i brug (50% rabat første år). I og med at man forudbetaler et 
år, så vil man, som minimum, være medlem hos os i 12 måneder fra datoen man gør brug af 

tilbuddet. 

Rabattyper og aftaler 

PARTNERE
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Tryk på ”Brug Partner”, hvis det er den partner du vil gøre brug af. Et nyt vindue vil 
blive åbnet og du vil komme ind på partnerens landingside. Her skal du blot følge 
instrukserne som er givet. 

Når du har udfyldt det hele, så er du kørende og du kan begynde at gøre brug af 
partneren og dens servicer. 

Husk på, at du kan gøre brug af alle de partnere, du finder nødvendigt for at opnå 
dine mål i din virksomhed. 

1. Log ind på platformen.
2. Tryk på menupunktet ‘Partnere’.
3. Find partneren du ønsker at benytte og tryk på ‘Brug partner’.
4. Opret dig som kunde med de specifikke detaljer for tilbuddet
(rabatkode, kontaktformular, link).
5. Vær opmærksom på, at du accepterer at være medlem så længe tilbuddet du 
har gjort brug af, gælder. 

Kort resumé

Det andet punkt på listen er 1:1 sparring, altså muligheden 
for at få unik sparring til præcis den situation du sidder i.

Det er en uvurderlig del af medlemskabet og kan 
benyttes lige så meget/lidt du ønsker, men vi vil 
selvfølgelig opfordre dig til at søge sparring hos vores 
kompetente coaches fremfor at spørge Google – ofte 
kræver et konkret og brugbart svar nemlig en
situationsfornemmelse og det har søgemaskinen trods 
alt ikke (endnu!).

Coaches

Alle vores coaches er valgt på baggrund af deres kompetencer og ikke 
mindst deres mindset omkring dét at hjælpe andre. Derfor står vi inde for 

alle vores coaches.

1:1 sparring – vores coach-team

PARTNERE

https://www.startupcentral.dk/log-in/
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Vores coaches tilbyder 1:1 sparring inden for alle brancher og aspekter af din
virksomhed. Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt! Din sparring er 
nemlig ubegrænset; det handler om at spørge løs, så I sammen kan finde svar på 
dine spørgsmål. 

Du skal ikke være bange for at række ud til den ”forkerte”, de kan helt sikkert guide 
dig videre til den rette person, ellers så kontakter du blot en af teamplayerne i
Startup Central. 

Hvad betyder 1:1 sparring? 

• Jura - GDRP, handelsbetingelser, privatlivspolitik, kontrakter. 
• Marketing - SEO, annoncering, SoMe, e-mail. 
• Salg - salgsstrategi, mindset, leads. 
• Logistik - import, eksport, dropshipping. 
• Forretning - udvikling, ledelse, strategi. 
• Økonomi - moms, skat, årsopgørelse. 

Her er hvad vi oplever de fleste iværksættere søger hjælp inden for: 

Som medlem kan du gøre brug af alle vores fantastiske coaches ubegrænset. 

Når du er logget ind på din profil, skal du trykke på ikonet ”Coaches”, øverst på siden 
– billedet nedenfor illustrerer med rødt, hvor du finder ikonet. Du vil så blive ført 
videre til vores coachoversigt.

Sådan bruger du en coach

COACHES
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Har du et spørgsmål om økonomi, kan du blot vælge filteret ”Økonomi”, så vil de 
coaches, som har ekspertise inden for området, dukke op. Se billedet ovenfor.

Herefter trykker du på den coach, som giver bedst mening for dig at kontakte. 

Tryk på ”Læs mere” for at åbne op for en mere uddybende beskrivelse af den enkelte 
coach og deres kompetencer. Ved at læse denne tekst, vil du få et bedre indblik i, 
hvilken coach du skal kontakte, for at få løst din udfordring. Se billedet nedenfor.

Når du har besluttet dig for, hvilken coach du vil kontakte trykker du på knappen 
”Send besked” - hertil vil det venstre pop-up (se næste side) vindue vise sig.

Er du det mindste i tvivl om hvilken coach, der kan hjælpe dig?
Så kontakt os så vi kan hjælpe dig videre. 

COACHES
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Nu er det tid til at vælge, hvad du vil skrive om. 

Når du har lavet din forretningsplan eller pitch, har du mulighed for at sende den 
direkte til den valgte coach og tilknytte en besked dertil. Det er ikke et krav, at du 
vedhæfter din forretningsplan, pitch eller at emnet overhovedet skal dreje sig om din 
forretningsplan. Er det tilfældet, lader du bare være med at vælge noget og skriver 
din besked til din tilvalgte coach. 

Når du har skrevet din besked, tryk ”Send” og afvent svar fra coachen.

Husk på, at du er mere end velkommen til at skrive til flere coaches omkring samme 
spørgsmål. 

Svar tiden varierer, da vores coaches er frivillige og svarer på dine
spørgsmål i deres fritid – typisk ventetid er på 2-5 arbejdsdage.

Går der længere tid, så kontakt os. 

COACHES
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Du finder alle dine beskeder til og fra coachene inde i din beskedoversigt.
Se nedenstående billede.

Her kan du gå tilbage i dine samtaler, for at tjekke op på de gode tips, du har fået fra 
en coach, eller du kan starte en ny samtale med en coach, du allerede har skrevet 
med før. 

Har du ikke skrevet med coachen før, vil du ikke kunne finde coachen herinde, der 
skal du under coaches og vælge én, som beskrevet længere oppe. 

Hej Daniel...

1. Log ind på platformen. 
2. Tryk på menupunktet ‘Coaches’. 
3. Find coachen du ønsker sparring fra og tryk på ‘Send besked’. 
4. Tag stilling til om, du vil sende en forretningsplan, pitch eller ingen af delene. 
5. Udfyld tekstfeltet med dit spørgsmål og tryk derefter ‘Send besked’. 
6. Find dine beskeder/samtaler under menupunktet ‘Beskeder’. 
7. Afvent svar fra coachen – op til 5 arbejdsdage. 

Kort resumé

COACHES

https://www.startupcentral.dk/log-in/
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Startup Lounge – vores lukkede netværk 

NETVÆRK

Det tredje punkt på listen er Startup Lounge – vores helt eget 
lille ‘slice of entrepreneurial heaven’. Det er nemlig vores egen 
netværksgruppe for medlemmer, og fungerer som et
mødested for medlemmer, coaches og (i nogle tilfælde) 
partnere.

Da Startup Central kom til verden, foregik al netværk i Facebook-gruppen ‘Startup 
Lounge’. Det var indtil vi i Q2 2022, altså fire år senere, lancerede vores egen 
netværksplatform for vores brugere. Et nyt samlingssted uden for Facebooks støjende 
rammer, hvor vi har friheden til at udvikle de rigtige forudsætninger for en
iværksætters netværksbehov. 

Dette kan du forvente at finde i Startup Lounge: 
• Sparring, tips og vejledning fra erfarne erhvervsfolk, forretningsdrivende 
og folk med interesse for forretning. 
• Sparring med forretningsdrivende inden for din egen branche. 
• Garanteret kompetent feedback fra vores administratorer og coaches, 
som har mange års erfaring inden for jura, økonomi, markedsføring, salg, 
strategi og meget mere. 
• Mulighed for at interagere i et professionelt, informativt og givende 
netværk af successkabelse. 
• Mulighed for at finde samarbejdspartnere og potentielle kunder. 
• Mulighed for at promovere din virksomhed. 
• Indsigt i nye samarbejdspartnere, tilbud, coaches, tiltag m.m.,
fra Startup Central. 

Find den nye Startup Lounge her

https://groups.startupcentral.dk/login
https://www.facebook.com/groups/startup.lounge
https://www.facebook.com/groups/startup.lounge
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Formålet bag Startup Lounge 

NETVÆRK

Startup Lounge er til for at samle vores iværksættere og tilsikre os, at de får den 
nødvendige sparring, netværk og iværksætteroplevelse de fortjener. 

Det er ingen hemmelighed, at der findes andre netværksgrupper - både fysisk og 
digitalt, men det kan være svært at bedømme kvaliteten deraf. 

Der forekommer nemlig støj i form af: reklame, ikke-relevant iværksætter indhold, 
spam mv.

Realiteten er nemlig, at selvom en gruppe (Facebook, eksempelvis) har 90.000
medlemmer, så er der måske knap 5.000 egentlige iværksættere. Resten er fordelt ud 
på, bl.a., sælgere og iværksætter-interesseret – med andre ord; ansatte. 

Netop af de ovenstående årsager, så ville vi lave vores helt eget netværk, hvor 
kvalitet og troværdighed er i højsædet - et netværk uden mangler for iværksætteren. 

Det er et tæt modereret netværk, hvor Startup Central spiller en meget aktiv rolle i at 
levere indhold, yde support og generelt hjælpe medlemmer med alle spørgsmål de 
måtte stille netværket. 

Skabeloner/digitale værktøjer - en verden af hjælp  

VÆRKTØJER

Det sidste punkt på listen er skabeloner og digitale værktøjer. 
At have adgang til værdiskabende redskaber, der kan hjælpe 
én med at gøre processer og arbejdsopgaver lettere er en 
vigtig del af at e�ektivisere sin arbejdsgang. Ikke nok med det, 
så er det en god måde at sikre sig, at man følger ‘standarden’ 
- hvilket især er vigtigt nogle afdelinger; herunder økonomi-
styring gennem budgetter. 

Disse skabeloner og værktøjer stiller vi til rådighed igennem dit medlemskab hos os: 

• Forretningsplan (digitalt værktøj) 
• Pitch deck (digitalt værktøj) 
• Likviditetsbudget (skabelon) 
• Driftsbudget (skabelon) 
• Etableringsbudget (skabelon) 

Disse redskaber er noget du kan bruge til at få erhvervskonto, kassekredit og
investering. Du kan finde vores 4 hacks til at få en erhvervskonto lige her.
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Vores medlemmer 

MEDLEMMER

Startup Central er et sted, som samler iværksættere i alle former og størrelser, lige fra 
en lokal håndværker til store IT-virksomheder. 

Vi er derfor sikker på, at vores medlemskab, i en eller anden forstand, kan bidrage til 
din fremtidige vækst - det eneste det kræver er, at du husker at bruge det. Og bruge 
det ofte. 

Herunder finder du en blanding af forskellige typer medlemmer vi har hjulpet på en 
eller anden måde: 

Jacob Skou Lopez Gøtterup har stiftet virksomheden Makari, som 
formidler investeringsprojekter med fokus på den grønne omstilling. 
Jacob er meget begejstreret for vores netværk Startup Lounge og 
coaches, kontakterne til fagfolk er det, som skaber den største værdi 
for ham og hans virksomhed. 

”Det vigtigste for en iværksætter er netværk, derfor er det fedt, at man som 
iværksætter kan hente gode råd og fedt at der er en netværksgruppe, hvor man 

kan stille spørgsmål og få henvisninger.” 

De tre kammerater Ali, Frederik og Manuel står bag virksomheden 
Cassiar. Cassair er et tøjbrand med et budskab; at samle folk under 
fællesnævneren ‘drømmen’. Som helt ny erhvervsdrivende har teamet 
bag Cassiar haft brug for en masse viden inden for hvordan en 
forretning bygges op og drives. Med vores hjælp fandt de hurtigt 
forbindelserne og leverandørerne de skulle bruge. 

”Vi behøver ikke at lære noget over 5 år, coachene har erfaringen vi kan nyde godt 
af, vi får alt viden og erfaring vi skal bruge gennem dem.” 

Bastian Busch står bag virksomheden Murermester Bastian, som 
udfører et dansk kvalitets håndværk med et særligt øje for den enkelte 
detalje. Det kan være rigtig dyrt at starte og driver virksomhed, derfor 
tog Bastian vores mange partneraftaler i brug, heriblandt;
regnskabsprogram, så han kunne spare en masse penge.

“Startup Central har gjort det billigt at starte virksomhed.” 

https://www.startupcentral.dk/succeser/jacob-skou-lopez-gotterup/
https://www.startupcentral.dk/succeser/ali-frederik-og-manuel/
https://www.startupcentral.dk/succeser/bastian-busch/
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Abonnement

ABONNEMENT

Dit medlemskab hos os, Startup Central, er et abonnement, der efter den valgte 
løsning trækker et beløb på det tilmeldte betalingskort. 

Det er dermed en løbende omkostning og kan i mange tilfælde sammenlignes med 
et abonnement ved en streamingservice eller det lokale fitness center. Uanset om du 
bruger det hver dag eller én gang om året - så står medlemskabet altid klar til at 
hjælpe dig, når du måtte have brug for det. 

Dér kan du finde: 
• Dine personoplysninger 
• Dit tilmeldte betalingskort 
• Næste betaling 
• Din valgte løsning 
• Dine fakturaer 

Du kan finde al din abonnementsinformation hos under: 

Login > Min profil > Indstillinger > Abonnementsindstillinger 

Hvis du allerede er logget ind på platformen i et andet vindue, så kan 
du bruge dette link til at tilgå dine indstillinger. 

Fradraget 
En omkostning er en omkostning, og vil altid påvirke en virksomheds likviditet.
Men når det kommer til dit medlemskab, så er det ikke helt så sort og hvidt. 

Dit medlemskab er nemlig fuldt fradragsberettiget – HVIS du omsætter for mindst 
50.000 kr. i det pågældende regnskabsår. Det betyder desværre ikke, at du fårpen-
gene lige i hånden igen, men at du ved årsopgørelsen kan indberette dit kontingent 
som en ‘erhvervsfremmende’ udgift. 

Men hvorfor er medlemskabet fradragsberettiget? Det er det simpelthen fordi, at du 
har adgang til en række coaches, der lidt tager rollen som rådgivere/konsulenter 
uden egentlig at være det – medlemskabet er fradragsberettiget uanset om, du 
faktisk bruger vores coaches eller ej. 

Man kan derfor se din udgift til vores medlemskab, som et depositum du får fuldt 
retur; hvis du vel og mærke husker at indberette det! 

Find et eksempel på fradraget her. 

https://www.startupcentral.dk/login/indstillinger/
https://www.startupcentral.dk/fradragsberettiget/
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ABONNEMENT

Kom godt i gang

DIN START

Du har nu en god forståelse for, hvad dit medlemskab kan og hvordan du kan bruge 
det – lige fra fradraget til hvordan du skriver til en coach. 

Nu er det op til dig, hvad der skal ske og hvordan du vil bruge dit medlemskab. 

Hvad vi dog kan gøre, er at henvise dig til noget af det content, vi har lavet gennem 
tiden, der passer til det stadie du er i. 

NB! Uanset hvilket stadie du er i, så vil 
vores coaches altid kunne hjælpe dig 
med sparring, det handler blot om at 
du spørger. 

Løsninger
Dit medlemskab er fuldt fleksibelt. Med det mener vi, at du til enhver tid kan op- eller 
nedgradér din betalingsløsning alt efter behov - alle løsninger kan det samme, det er 
kun betalingsfrekvensen/prisen, der varierer. 

Hvis du synes, at det er dyrt/besværligt/irriterende at bogføre 12 bilag fra Startup 
Central om året, så kan du opgradere til et års-medlemskab, hvor du kun skal holde 
styr på det ene bilag fra os, er det ikke bare nemt? 

Af løsninger tilbyder vi: 

Månedlig

Løbende måned plus en måned.

186 kr./md

Kvartal

Gentegnes automatisk 30 dage før udløbsdatoen.

10% rabat (167 kr./md.)Fuld pris
502 kr./kvt

Vælg

Årlig

Gentegnes automatisk 30 dage før udløbsdatoen.

20% rabat (149 kr./md.)
1.786 kr./år

VælgVælgVælg

Nystartet og hobbyvirksomheder. Virksomheder med meget vækst.Virksomheder med lidt vækst.

20% rabat
Håndtering årligt
Fuldt fradragsberettiget

10% rabat
Let håndtering
Fuldt fradragsberettiget

Stort økonomisk overblik
Priser i øjenhøjde
Fuldt fradragsberettiget
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Skal til at starte virksomhed – din opstart 

DIN START

Du har idéen, men alt/meget af det praktiske mangler stadig?
Vi har en ‘opstartsguide’ til dig – den finder du her. 

Opstartsguiden kommer ind på de mest almindelige ting, du skal tage stilling til og 
som er ganske universelle, uanset hvilken type forretning du har i sinde at starte: 

• Ha’ styr på din forretningsplan 
• Vælg den rette virksomhedsform 
• Hold et økonomisk overblik 
• Skab et overblik over lovmæssige forsikringer og tilladelser 
• Hvad koster det at starte virksomhed? 

Her er lidt ekstramateriale du også kan kigge på: 
• Sådan vælger du et firmanavn, der holder 
• Få styr på begreberne CVR-nummer, P-nummer og erhvervskonto 
• 5-trins-guide: Kom godt i gang med en webshop hos DanDomain 
• Sådan får du realiseret din app-idé 
• Virksomhed i selskab: Hvilken selskabsform? 
• Personlig virksomhed eller selskab?

Har lige startet virksomhed – din vækst
Du har idéen på plads og har fået styr på mange af de praktiske ting – du har måske 
endda allerede fået et par kunder? 

Nu skal du så bare sikre dig, at alt kører så gnidningsfrit som muligt. Du har lanceret 
din virksomhed og skal til at skabe en struktur, der understøtter din forretning i alle 
aspekter og som kan løfte den, så du kan blive klar til at skalere virksomheden. 

Du skal derfor være på udkig efter måder at e�ektivisere din virksomhed – hvis du 
sparer tid, så sparer du penge – eller i hvert fald så har du mere tid til at tjene dem. 

Områder du kan se på at starte/e�ektivisere: 
• Sociale medier (annoncering/vedligeholdelse) 
• Indsamling af leads/kunder 
• Bogføring (regnskabsprogram/bogholder) 
• Dine eksperimenter (prisregulering/målgruppeanalyse og segmentering) 
• Og meget mere 

https://www.startupcentral.dk/opstart-af-virksomhed#virksomhed
https://www.startupcentral.dk/blogs/fa-styr-pa-begreberne-cvr-nummer-p-nummer-og-erhvervskonto/
https://www.startupcentral.dk/blogs/personlig-virksomhed-eller-selskab/
https://www.startupcentral.dk/blogs/virksomhed-i-selskab-hvilken-selskabsform/
https://www.startupcentral.dk/blogs/sadan-far-du-realiseret-din-app-ide/
https://www.startupcentral.dk/blogs/5-trins-guide-kom-godt-i-gang-med-en-webshop-hos-dandomain/
https://www.startupcentral.dk/blogs/sadan-vaelger-du-et-firmanavn-der-holder/
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Etableret virksomhed – din skalering 

DIN START

Du har godt gang i forretningen, men ønsker at tage din virksomhed til nye højder. 
Du leder efter nye/flere kunder – eller måske en måde at sælge mere (og mere 
e�ektivt) til dine eksisterende kunder? 

Så har du adgang til kompetent sparring fra vores mange coaches.  Hvis du stiller de 
rigtige spørgsmål - eller i hvert fald kan formidle (ud fra din forretningsplan),
hvordan dit produkt/din service hjælper din målgruppe, så kan de hjælpe dig med at 
gøre dig skarpere! 

Områder du kan e�ektivisere: 
• Langsigtede strategier 
• Salgsprocessen (pipeline management mv.) 
• Betalt markedsføring (Facebook, Google, Instagram, Snapchat, TikTok mv.) 
• Kunderejsen / UX (segmentering af målgruppe, hjemmesideoptimering mv.) 
• Automatisering af processer (fjern manuelle opgaver) 
• Og meget mere 

Afslutning

AFSLUTNING

Du har nu afsluttet vores succesguide til at kickstarte dit medlemskab. Vi håber, at du 
kan bruge den til at få mest muligt ud af dit medlemskab – og skulle det ske, at du 
stadig sidder tilbage med spørgsmål om, hvad du kan med dit medlemskab, så ræk 
endelig ud til os på 29 29 01 13, på info@startupcentral.dk, i Startup Lounge eller 
vores mange andre kontaktflader. 

Vi er stort set altid tilgængelig til at hjælpe dig videre. God fornøjelse med dit 
medlemskab! 

info@startupcentral.dk


Startup Central / 2022

Hej, og velkommen til din genopfriskning af dit værdiskabende medlemskab! 

Du læser muligvis dette, fordi du over en længere periode ikke aktivt har anvendt dit 
medlemskab. Du blev måske medlem grundet et godt tilbud og da du så havde gjort 
brug af tilbuddet, så glemte du lidt om alle de andre tilbud og fordele du havde 
adgang til. Lyder det bekendt? 

Det er hvad denne lille genopfriskning er til for! Vi vil nemlig gerne sørge for, at du 
100 % ved, hvad du får for pengene – det er trods alt federe at dit, dog
fradragsberettiget, medlemskab bliver brugt. 

Lad os begynde! 

21

Genopfriskning for medlemmer 
INTRODUKTION

Dit medlemskab er en løbende omkostning, så det er vigtigt, at du bruger det. 
Selvom du igennem dit medlemskab kan gøre brug af en håndfuld rabatter, og så 
ikke kigge på dit medlemskab igen, så er det vigtigt at pointere, at vi er meget mere 
end en fordelsklub. Vi vil derfor opfordre dig til jævnligt at holde dig opdateret på 
udviklingen af dit medlemskab, da vi hele tiden tilføjer mere værdi til det - både i 
form af: 

• Nye coaches 
• Nye partnere 
• Nye værktøjer 
• Ny viden 
• Og meget, meget mere. 

Husk, du kan altid række ud til Startup Central, hvis du har spørgsmål til noget i dit 
medlemskab. Vi sidder klar til at hjælpe dig i gang eller besvare spørgsmål. 

Inden vi går videre – har du fået brugt dit medlemskab endnu?
(brugt en partner, sendt en besked til en coach, brugt en skabelon eller et værktøj, brugt Startup Lounge netværket mv.).

Hvis nej, klik her og bliv sendt til den grundlæggende introduktion til Startup Central 
og dit medlemskab. 

• 

Hvis ja, fortsæt med at læse herunder.• 

Dit medlemskab 

MEDLEMSKAB
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Startup Central sikre dig de bedste vilkår fra idé til udførelse, når det kommer til dét 
at starte/drive virksomhed. Vores vision er at skabe flere virksomheder i Danmark – 
og dermed også flere arbejdspladser for at få et endnu stærkere velfærdssamfund. 

Alt dette gør vi ved at stille vores mange medlemsfordele til rådighed, igennem vores 
platform og netværk, for de mange iværksættere i Danmark; uanset om de er i 
drømmestadiet, opstarten eller allerede er godt etableret i erhvervslivet. 

Hurtig genopfriskning af
Startup Central 

GENOPFRISK

Startup Lounge er vores eget lille netværksgruppe, udelukkende for iværksættere 
og virksomheder associeret med Startup Central. 

Formålet bag netværket er at forbinde iværksættere, i alle stadier, med hinanden 
i ét velsmurt community, opbygget omkring kvalitet i: sparring, viden, godt humør 
og uden åbenlys reklame. Der er altid en administrator til stede, der aktivt
hjælper på opslag og sørger for at holde netværket rent. 

Før Q2 2022 foregik dette udelukkende i en Facebook-gruppe, men er siden da 
blevet flyttet til vores helt eget interne netværk - se her. 

Det er med stor opfordring, at du benytter Startup Lounge – i netværket har du 
nemlig mulighed for at holde dig opdateret på nyheder, viden og (uden
uopfordret reklame) at få kunder og samarbejdspartnere. 

Netværket, Startup Lounge 

GENOPFIRSK

https://groups.startupcentral.dk/login
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Igennem dit medlemskab har du mulighed for at kontakte +80 stærke 
erhvervsprofiler, med et stort spænd af kompetencer. Har du derfor spørgsmål til 
noget som helst, så vil vi anbefale dig at kontakte en passende coach for at få 
svar.

NB! Hvis du ikke ved, hvem der kan besvare dine spørgsmål, så ræk ud til Startup Central - 
så kan vi hjælpe dig i den rigtige retning. 

Der er ingen begrænsninger på, hvor ofte du kontakter en coach, eller hvor 
mange du kontakter, dog har en coach 5 arbejdsdage til at besvare
henvendelser, da de er en frivillig del af Startup Central. 

Vores coaches tilbyder 1:1 sparring inden for alle brancher og aspekter af din 
virksomhed lige fra marketing og salg, til jura, bogføring og strategi. 

Du skal ikke være bange for at række ud til den ”forkerte”, de kan helt sikkert guide 
dig videre til den rette person, ellers så kontakter du blot en af teamplayerne i 
Startup Central. 

Sådan bruger du en coach: 
1. Log ind på platformen.
2. Tryk på menupunktet ‘Coaches’.
3. Find coachen du ønsker sparring fra og tryk på ‘Send besked’.
4. Tag stilling til om, du vil sende en forretningsplan, pitch eller ingen af delene.
5. Udfyld tekstfeltet med dit spørgsmål og tryk derefter ‘Send besked’.
6. Find dine beskeder/samtaler under menupunktet ‘Beskeder’.
7. Afvent svar fra coachen – op til 5 arbejdsdage. 

Hvis coachen efter 5 arbejdsdage ikke har svaret, så kontakt Startup Central. 
Husk, du kan stille samme spørgsmål til flere coaches for at have en bedre 
svar-rate. 

Coaches 

GENOPFRISK

Vi har gjort forarbejdet, så du slipper for at skulle prutte om priser på de mange 
løsninger en virksomhed har brug for, for at starte/drive virksomhed. Som 
medlem af Startup Central kan du nemlig gøre brug af mere end 40 forskellige 
forhandlet løsninger. Disse samarbejdspartnere tilbyder, alt fra basale 
virksomhedsbehov (regnskabsprogram, forsikringer, jura) til virksomheds-
fremmende løsninger inden for markedsføring, salg mv. 

Vi får op imod 20 nye partnere hvert år, så der altid er nye tilbud og løsninger at 
hente som medlem, husk derfor at holde dig opdateret på udvalget før du køber 
en løsning andetsteds. 

Partnere

https://www.startupcentral.dk/log-in/
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Igennem dit medlemskab har du adgang til de værktøjer og skabeloner vi har 
udviklet – alt fra forretningsplan og pitch deck til budget- og marketingsskabe-
loner. 

Og selvom du måske allerede er godt etableret, så kan en forretningsplan hele 
tiden opdateres som virksomheden udvides, eller markedet ændre sig. For 
selvom du måske allerede har en erhvervskonto (som forretningsplanen oftest 
skal bruges til), så kan det være godt at holde den opdateret til fremtidige
partnere og medarbejdere for en god onboarding proces. 

Søger du eller har du planer om at søge investering - så kan du med fordel 
bruge vores pitch deck skabelon, en skabelon vi selv har brugt til at lande en 
7-cifret investering. 

Digitale værktøjer 

Igennem dit medlemskab får du adgang til eksklusive videoer, blogs og aktiviteter 
udelukkende for Startup Central medlemmer. 

Det finder du bl.a. her: 
• Video materiale – webinar, salgsmøder og andet video materiale. 
• Blog indlæg - find dem alle her. 
• Ekstra tilbud fra medlemmer. 

Unikt content 

GENOPFIRSK

ABONNEMENT

Abonnement
Dit medlemskab hos os, Startup Central, er et abonnement, der efter den valgte 
løsning trækker et beløb på det tilmeldte betalingskort. 

Det er dermed en løbende omkostning og kan i mange tilfælde sammenlignes med 
et abonnement ved en streamingservice eller det lokale fitness center. Uanset om du 
bruger det hver dag eller én gang om året - så står medlemskabet altid klar til at 
hjælpe dig, når du måtte have brug for det. 

Du kan finde al din abonnementsinformation hos under: 

Login > Min profil > Indstillinger > Abonnementsindstillinger 

Hvis du allerede er logget ind på platformen i et andet vindue, så kan 
du bruge dette link til at tilgå dine indstillinger. 

https://www.startupcentral.dk/vlogs
https://www.startupcentral.dk/blogs/
https://www.startupcentral.dk/login/indstillinger/
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Dér kan du finde: 
• Dine personoplysninger 
• Dit tilmeldte betalingskort 
• Næste betaling 
• Din valgte løsning 
• Dine fakturaer 

Vi udsender påmindelser, hvis dit betalingskort er ved at udløbe og vi rækker ud til 
dig direkte, hvis dit betalingskort er udløbet. 

En omkostning er en omkostning og vil altid påvirke en virksomheds likviditet. 
Men når det kommer til dit medlemskab hos Startup Central, så er det ikke helt så 
sort og hvidt. 

Dit medlemskab er nemlig fuldt fradragsberettiget – HVIS du omsætter for mindst 
50.000 kr. i det pågældende regnskabsår. Det betyder desværre ikke, at du får 
pengene lige i hånden igen, men at du ved årsopgørelsen kan indberette dit 
kontingent som en ‘erhvervsfremmende’ udgift. 

Men hvorfor er medlemskabet fradragsberettiget? Det er det simpelthen fordi, at 
du har adgang til en række coaches, der lidt tager rollen som rådgivere/
konsulenter uden egentlig at være det – medlemskabet er fradragsberettiget 
uanset om, du faktisk bruger vores coaches eller ej. 

Man kan derfor se din udgift til vores medlemskab, som et depositum du får fuldt 
retur; hvis du vel og mærke husker at indberette det! 

Find et eksempel på fradraget her.  

Fradraget

ABONNEMENT

https://www.startupcentral.dk/fradragsberettiget/
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ABONNEMENT

AFSLUTNING

Løsninger

Du kan til en hver tid pause dit medlemskab for 19 kr./md. hvis du f.eks. tager en 
pause fra iværksætteri, rejser, går på barsel eller andet. Det er dog en forudsætning, 
at alle udstående fakturaer er betalt før dette er en mulighed. 

Vi tilbyder denne mulighed for at sænke dine omkostninger og samtidig gemme din 
profil. På denne måde sikrer du, at din forretningsplan, dit pitch deck og samtaler 
bliver gemt. 

Månedlig

Løbende måned plus en måned.

186 kr./md

Kvartal

Gentegnes automatisk 30 dage før udløbsdatoen.

10% rabat (167 kr./md.)Fuld pris
502 kr./kvt

Vælg

Årlig

Gentegnes automatisk 30 dage før udløbsdatoen.

20% rabat (149 kr./md.)
1.786 kr./år

VælgVælgVælg

Nystartet og hobbyvirksomheder. Virksomheder med meget vækst.Virksomheder med lidt vækst.

20% rabat
Håndtering årligt
Fuldt fradragsberettiget

10% rabat
Let håndtering
Fuldt fradragsberettiget

Stort økonomisk overblik
Priser i øjenhøjde
Fuldt fradragsberettiget

Afslutning
Du har nu afsluttet vores succesguide til at kickstarte dit medlemskab. Vi håber, at du 
kan bruge den til at få mest muligt ud af dit medlemskab – og skulle det ske, at du 
stadig sidder tilbage med spørgsmål om, hvad du kan med dit medlemskab, så ræk 
endelig ud til os på 29 29 01 13, på info@startupcentral.dk, i Startup Lounge eller 
vores mange andre kontaktflader. 

Vi er stort set altid tilgængelig til at hjælpe dig videre. God fornøjelse med dit 
medlemskab! 

Dit medlemskab er fuldt fleksibelt. Med det mener vi, at du til enhver tid kan op- eller 
nedgradér din betalingsløsning alt efter behov - alle løsninger kan det samme, det er 
kun betalingsfrekvensen/prisen, der varierer. 

Hvis du synes, at det er dyrt/besværligt/irriterende at bogføre 12 bilag fra Startup 
Central om året, så kan du opgradere til et års-medlemskab, hvor du kun skal holde 
styr på det ene bilag fra os, er det ikke bare nemt? 

Af løsninger tilbyder vi: 

info@startupcentral.dk



