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Velkommen til vores e-bog!

Hos Startup Central bestræber vi os på at hjælpe landets iværksættere
gennem Danmarks fedeste platform for iværksættere. Vi stræber efter at
det skal være nemmere, billigere og mere inkluderende at være
iværksætter i Danmark. Vi mener nemlig, at alle skal have ret og lige
mulighed for at udleve sin iværksætterdrøm.

Vores mål er at hjælpe vores medlemmer med at nå deres mål! Vi brænder
for at hjælpe iværksættere med at skabe succes og drive deres
drømmevirksomhed.

Lad os komme til det du er kommet for – e-bogen! 
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Introduktion

Forord
Personer som har egen virksomhed kan vælge mellem forskellige titler -
iværksætter, selvstændig, idemand/idekvinde, virksomhedsejer,
igangsætter, entreprenør osv. Uanset hvilken titel du bruger om dig selv, så
er denne e-bog til dig. 

Målet for iværksætteri er forskelligt. Nogle drømmer om at skabe en
unicorn forretning, andre drømmer om en lille forretning, som de kan leve
af. For andre er det hverken størrelsen eller økonomien som har
betydning, men derimod det at arbejde med noget man elsker, være sin
egen chef, mulighed for fleksibilitet eller en skabertrang. 

Uanset bevæggrunden for dit iværksætteri, så er det essentielt, at du
vækster din virksomhed, dette kan være svært for mange, så du er ikke
alene om udfordringen. Udfordringen gælder alle brancher så vel som
stadier:

Vækst din:  Startup, move up & scaleup

Når vi nu har slået fast, at uanset hvilken branche, iværksætter og hvilket
stadie dit iværksætteri er på, så kan du gøre brug af denne e-bogs hacks til
vækst. 

Så lad os vækste din virksomhed sammen. 
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#1 hack

Strategi gjort enkelt

Lovgivning & krav - læs mere på side 15 
Økonomi & finansiering - læs mere på side 10
Produkt - hvad er det du vil sælge og kan du udvikle på det, senere hen? 
Strategi - den er vigtig at lægge og følge, så det hele ikke bliver tilfældigt.
Strategien er din langsigtede plan for din virksomhed
Markedet - klarlægning af målgruppe og konkurrenter 

Det første hack til at vækste din virksomhed er din strategi og planlægning for
din virksomhed. 

Der er en masse ting, som går forud for din virksomhedslancering, her er der
også tale om lancering af nyt produkt eller brand. 

Det gode forarbejde 
Forarbejdet er vigtigt for at vækste din virksomhed. Det kræver mange timers
hårdt arbejde at vækste din virksomhed og man har mange bolde i luften lige så
snart man har lanceret, derfor er forarbejdet vigtigt. 

Jo mere du kan forberede dig på, så du ikke også har den post at se til, jo bedre. 

Der er rig mulighed for at lære undervejs og gøre egne erfaringer, men at have
sit bagland i orden inden lancering er klart en fordel. Det frigiver også mere tid
til at vækste. 

Det gode forarbejde består bl.a. af: 
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#1 hack

Strategi gjort enkelt
Forretningsplan 
Overblik er altid vigtigt uanset hvor på din iværksætterrejse du befinder dig.
Forretningsplanen dækker alle aspekter af din virksomhed, dermed vil en
fyldestgørende forretningsplan kunne give dig blik for, hvor i din virksomhed du
bedst kan vækst. 

Typisk dækker forretningsplanen otte punkter:

Målsætning Produkt Værdier Marked & konkurrence

Strategi Juridiske behov Finansiering & økonomi Salg & marketing

Vær realistisk omkring dine mål og økonomi og husk at tage dig god tid til at
klarlægge dit marked, så du kan optimere din ide bedst muligt herefter. 

En forretningsplan giver dig et godt overblik over virksomheden, men den gør
det også nemmere at få investorer og samarbejdspartnere med på din ide. 

Husk på, at en forretningsplan ikke er fast, den kan ændre sig i takt med
tendenser og din virksomheds udvikling. Vær dog opmærksom på at ændrer du
et punkt, vil andre punkter også påvirkes. 
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et givende netværk, der skaber værdi for dig og din virksomhed 
et sted. hvor man kan række ud og få hjælp og sparring til sin
forretningsgang
fyldt med ligesindede iværksættere 
stedet hvor der er plads til alle slags spørgsmål, inden for iværksætteri og
virksomhedsdrift
bestående af mange forskellige typer mennesker. Fordelen ved de mange
forskellige typer er, at der næsten er garanti for, at en i netværket kan
hjælpe dig eller har erfaring fra en lignende situation.  

Vores andet hack til at vækste din virksomhed er et godt iværksætternetværk. 

Du har måske hørt flere gange, at man skal netværke og skabe sig et godt
netværk som iværksætter, men måske ikke helt forstået hvorfor. Det får du svar
på her. 

Hvad er et godt iværksætternetværk? 
Et godt iværksætternetværk er: 
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#2 hack

Netværk som fører til vækst
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#2 hack

Netværk som fører til vækst
Som selvstændig skal man tage mange beslutninger selv og der er meget ansvar
som ligger på ens skuldre. Det er derfor vigtigt at tage velovervejede
beslutninger, så at rådføre sig hos andre mere erfarne kan være en rigtig god
ide. 

Man kan ikke det hele selv, derfor er det vigtigt at søge hjælp og sparring i et
iværksætternetværk. 

Hvorfor er netværk vigtigt?

Derfor har du brug for et iværksætternetværk 
Dit private netværk har ikke altid de rette personer at sparre med omkring

din forretningsgang, da mange af dem mangler den erfaring og de
kompetencer som du efterspørger. 

 

Familie og venner kan derimod støtte dig, give en hjælpende hånd og give en
motiverende tale i svære tider, så du ikke mister troen på dig selv og dit
iværksætteri.
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#2 hack

Netværk som fører til vækst
Et netværk er vigtigt, fordi du i et netværk har nogle ligesindede at spare med.
Med et godt netværk er du aldrig alene, der er altid nogen du kan dele dine
succeser og nederlag med – dele dem med folk som forstår dig. 

Online netværk
Hurtige spørgsmål

Du har altid dit netværk lige
ved hånden ligegyldigt tid og
sted

Alting ligger altid tilgængeligt -
du går ikke glip af noget

Fysisk netværk
Stille og få mere fyldestgørende
spørgsmål og svar

Mulighed for at få et bedre
indtryk af personen du taler
med

Mulighed for at fortælle din
historie og om din virksomhed



Ved at spørge i et netværk kan du undgå at lave samme fejl, som andre har
gjort
Et netværk kan sætte dig i dialog med fagpersoner, eksperter eller
specialister, som kan hjælpe dig med dine udfordringer
Et effektivt netværk kan være med til at udvikle både sig som person og din
virksomhed
I et godt netværk kan du møde potentielle kunder, samarbejdspartnere,
medarbejdere, investorer og hjælpsomme ildsjæle, som kan være med til
at skabe vækst i din virksomhed
Et godt netværk indeholder mange forskellige profiler med kompetencer
som du kan få glæde af

Hvordan kan et netværk vækste din forretning? 
Et netværk kan være med til at vækste din forretning, fordi du nemt og hurtigt
kan få råd og sparring til at løse de problemer og udfordringer du kan støde
på i din forretningsgang. 

Ingen kan alt selv.

Opsøg selv de events der giver mening for dig, så du kan komme ud og møde
nogle interessante mennesker, blive klogere og lære af andres erfaringer. 
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#2 hack

Netværk som fører til vækst

Husk også at give tilbage i dit netværk. Tøv ikke med
at hjælpe andre i dit netværk. 
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Økonomisk overblik
Vores tredje hack for at vækste din virksomhed er at skabe et økonomisk
overblik. 

Alt for mange iværksættere har ikke et økonomisk overblik og det resulterer ofte
i, at virksomheden går konkurs, fordi virksomheden ikke har styr på likviditeten. 

Skab økonomisk overblik 
Som iværksætter skal man have styr på økonomien i virksomheden. Du kan
skabe overblik over din økonomi ved at lægge budgetter. 

Kend dine etableringsomkostninger
Et etableringsbudget er et budget over, hvad det koster at etablere din
virksomhed, dit nye produkt, rebranding eller lignende. Du får overblik over
hvad det vil koste at opstarte. 

Et etableringsbudget indeholder:

Lokaler
Produktionsudstyr
Butiksinventar
Kontorinventar
Vareindkøb
Bil
Rådgivere
Markedsføring
Andre udgifter

 

Vi har en skabelon til
etableringsbudget vores

medlemmer frit kan
gøre brug af

Husk på, at mange etableringsomkostninger er engangsomkostninger.
Indholdet afhænger af, hvilken virksomhed du driver og hvilke behov du har. 

https://www.startupcentral.dk/bliv-medlem/
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#3 hack

Økonomisk overblik
Kend dine driftsomkostninger

 
For at skabe økonomisk overblik er det
vigtigt, at du kender til dine
driftsomkostninger. 

Et driftsbudget giver dig indblik i, hvad
det koster dig at drive din virksomhed.  
Mange tror at de ingen udgifter har og
begår dermed en fatal fejl i ikke at lave
et fyldestgørende driftsbudget. 

Dit driftsbudget viser om din
virksomhed kommer til at generere
overskud eller underskud over en vis
periode.  

Ha´styr på din likviditet
 

Et likviditetsbudget giver overblik over dine
forventede indtægter og udgifter, så du kan
se, hvilke perioder du har overskydende
likviditet og hvilke perioder der er behov for
likviditet. På den måde har du altid fingeren
på virksomhedens puls. 

Der er mange engangsomkostninger, men
der er mindst lige så mange omkostninger
som er gentagende. 

Alt dette vil et likviditetsbudget skabe
overblik over. Husk at have moms og skat
med her, da det kan være tunge poster for
budgettet. Likviditetsbudgettet vil være
med til at styrke dine fremtidshandlinger og
dermed din vækst. 

Vi har skabeloner til
driftsbudget og

likviditetsbuget som
vores medlemmer frit

kan gøre brug af

https://www.startupcentral.dk/bliv-medlem/
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#3 hack

Økonomisk overblik
Få styr på de vigtige datoer 
Der er mange datoer at holde styr på, her får du en erhvervskalender med en
oversigt over Q3 og Q4 2022. Den indeholder vigtige datoer, bl.a. dato for
momsindberetning og skat. 



#3 hack

Økonomisk overblik
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Egen opsparing og ressourcer 
Pengepræmier fra startup-
konkurrencer 
Iværksætter-legater 
Kapitalfonde 
Crowdfunding 
Business Angels 
Klassisk banklån 

Skaf kapital
Det er en nødvendighed, at du har kapital
for at kunne opstarte, drive og vækste din
virksomhed. 

Kapital kan fremskaffes på forskellige
måder: 

#3 hack

Økonomisk overblik

Sørg for at have dit pitch i orden:

Hvad søger du - værdisætning & ejerfordeling 
Hvad skal midlerne bruges til 
Præsentation af din virksomhed 
Bevis for at din forretningside lykkes 
Økonomisk overblik 
Risiko profil 
Opsummering

*Denne pitch skabelon har sikreret millioninvestering hos Startup
Central
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Fjerde hack til at vækste din virksomhed er at have styr på lovgivning og krav
inden for den branche du bevæger dig.

Hvis du gerne vil have mulighed for at vækste din virksomhed, så kræver det
at du er opdateret på lovgivningen inden for din branche, ellers kan du
risikere bøder, utilfredse kunder, dårligt omtale osv. Alt som vil svække din
vækst.

Forsikring
Det er et krav, at du har en ulykkesforsikring, hvis du har ansatte, samt at
have en ansvarsforsikring, hvis du eksempelvis har et køretøj. Hvilke
forsikringer du skal have afhænger meget af, hvilken virksomhed og branche
du har med at gøre. Så vær opmærksom på om du har alle de forsikringer,
som er påkrævet inden for din branche.

GDPR
GDPR står for General Data Protection Regulation, hvis ikke du overholder
GDPR-reglerne, risikerer du at komme i klemme med lovgivningen. Der er
tale om dine (potentielle) kunders data, hvilke data du henter, hvordan du
bruger og opbevarer dem. Formålet er, at dine forbrugere ved, hvordan
deres data bliver behandlet. Du kan hente skabeloner fra Datatilsynet. 

CVR-nummer
Det er et krav at have et CVR-nummer, medmindre du har en omsætning
under 50.000 kr. om året. Dit CVR-nummer skal være oplyst på din
hjemmeside, dine fakturaer og din firmabil. 
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#4 hack

Lovgivning og krav



Bogføringsloven
Bogføringsloven stiller krav om, at du
bogfører relevante transaktioner i din
virksomhed.

Der er bl.a. krav om, at du bogfører i et
digitalt og registreret bogføringsprogram.

#4 hack

Lovgivning og krav
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Markedsføringsloven
Markedsføringsloven sætter rammerne
for, hvordan du må markedsføring din
virksomhed.

Du skal leve op til god markedsføringsskik;
ikke lyve i din markedsføring, ikke lave
skjult reklame, ikke lave vildledende
markedsføring osv. Dertil skal du have styr
på reklamation og fortrydelsesret. 
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#5 hack

Markedsførings magi
Femte hack til at vækste din virksomhed er din markedsføring. Markedsføring
er et kæmpe område og der er mange tiltag du kan gøre dig for at skabe
vækst.

Vi har samlet en lille oversigt over marketing hacks, som mange måske
glemmer lidt i mængden af betalt SoMe.

SoMe som konverterer

Det handler om at blive set, derfor er det essentielt at have
virksomhedsprofiler på de sociale platforme, der giver mening for din
virksomhed at være på. Igennem SoMe kan du skabe loyalitet og bygge det
image og brand du ønsker.

Du kan også bruge din SoMe til at få
kunder.
 
Du kan kommentere på potentielle
kunders opslag og derigennem skabe
awareness om din virksomhed.

Husk på, at du ikke må sælge direkte
til dem via en DM, medmindre at de
selv har rakt ud til dig. 



Da rigtig mange dagligt bruger SoMe er der guld at hente her. Du skal være
aktiv, det betyder, at du skal svare på kommentarer og DM, like, dele osv. Hvis
ikke du svarer kan det føre til et dårligt image, svarer du til gengæld kan det
føre til vækst for din virksomhed.

Sørg for at din content altid har en call to action (CTA), hvilket betyder, at du
opfordrer en potentiel kunne til at udføre en bestemt handling. Mange køber
ud fra andres erfaringer, derfor er anmeldelser, testimonials og kundecases
vigtigt indhold at dele.

Optimer brugeroplevelsen

Hjemmeside
Du skal sørge for at have en flot og brugervenlig hjemmeside. Mange forlader
hjemmesiden, hvis den ikke lever op til forventningen og så mister du kunder.
En kunde er på din hjemmeside i ca. 7 sekunder, hvis de ikke finder det de
søger, så hopper de videre til konkurrenten. Du skal derfor sørge for at skabe
en interesse inden 7 sekunder. 
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#5 hack

Markedsførings magi



#5 hack

Markedsførings magi
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Sørg for en god og nem brugeroplevelse. Ha' en CTA på hjemmesiden, så du
guider kunden hen imod det du vil have dem til at gøre. 

Dine kontaktinformationer skal være nemme at finde. Alle de vigtige
informationer skal være lette for dine kunder at tilgå, det inkluderer også
åbningstider og priser. 

Din hjemmeside skal være responsiv. Det betyder, at din hjemmeside
tilpasser sig enhedens størrelse. Hvis ikke den er det, kan du risikere
at rangere dårligere på søgemaskiner og at kunden smutter fra din
hjemmeside. 50% af alle søgninger foregår på mobile enheder. 



#5 hack

Markedsførings magi
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SEO
SEO står for Search Engine Optimization også kaldet søgemaskineoptimering.
Godt SEO-arbejde sikrer god synlighed på søgemaskiner så som Google. God
SEO vil betyde, at din virksomhed findes bedre organisk. Det er vigtigt at
rangere godt på søgemaskiner, da under 25% søger længere end side 1 på
Google.

Optimer din SEO:

Brug de rette søgeord -
søgeord som din
målgruppe bruger 

Opret informativt indhold
- produktbeskrivelser,
selskabsinformationer,
blogs, tips, artikler osv. 

Ha dine metadata i orden 

Opret Google My
Business profil



#5 hack

Markedsførings magi
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Data
Data, data, data – kig ind i dine data, på den måde lærer du din målgruppe at
kende. 

Kender du din målgruppe kan du bedre målrette content, hjemmeside og
annoncer til dem, samt lave mail flows som kan skabe nysgerrighed og føre til
konverteringer. 



Ting du skal have styr på inden du sælger til dine potentielle
kunder

USP
Inden du sælger til dine potentielle kunder, er det vigtigt at du har styr på dine
Unique Selling Points, på dansk dine unikke salgsargumenter. Dine USP’er
beskriver, hvad det er, der gør at du skiller dig ud og hvorfor kunden skal
vælge dig frem for dine konkurrenter. Når du kender dine USP’er vil du nemt
kunne lave en overbevisende salgstale både for kunder og investorer. 

Kend kunden - forberedelse
Jo bedre du kender kunden jo bedre kan du sælge til kunden. Du kan med
fordel gøre brug af kundens fagterminologi og være opdateret på tendenser
inden for kundens markedet.

Det giver dig gode forudsætninger for at fremstå som en troværdig og
interesseret sælger. Kendskabet til din kunde giver dig en god ide om, hvordan
du bedst kan hjælpe dem og dermed sælge til dem.

#6 hack

Succesfuldt salg
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#6 hack

Startup Central / 2022

23

Succesfuldt salg
Købsbeslutninger er ikke altid rationelle
Undersøgelser viser, at de fleste af vores købsbeslutninger ikke træffes med
udgangspunkt i rationel tænkning. Vi køber med vores følelser.  

Tryghed, sikkerhed, stolthed, sundhed, prestige og frygt driver vores
købsbeslutninger. 

Tag højde for dette i din kommunikation med eksisterende og potentielle
kunder. 

Imens du taler med din potentielle kunde

Lyt til kunden
Kunden vil ikke høre om, hvor god virksomheden er - de vil høre om hvordan
deres pain bliver løst eller hvordan deres mål og ambitioner nås. 

Du skal sælge destinationen, ikke rejsen. Det er nemlig det, som motiverer og
driver kunden og dermed får dem til at købe. 

Eksempel:

 En kunde skal købe badetøj, her skal du sælge destination,
som er at sidde på en hvid sandstrand med en kold drink i

hånden, langt væk fra hverdagens stres.

Fokus er dermed, hvad kunden kan bruge dit produkt til, dette kræver at du
kender din kunde. Ingen kunder er ens, derfor skal du have fokus på den
enkelte kunde.



#6 hack
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Succesfuldt salg
Du skal have respekt for dine kunder, være empatisk og sætte dig ind i
kundens situation. 

Vi kan ikke få sagt det nok – lyt til kunden. En god sælger taler 20% og lytter
80% af tiden. 

Den  gode salgstale

Præsenter hvem du er og hvor du kommer fra 

Spørg ind til kunden – hvem, hvad, hvorfor, hvornår, hvordan,
hvilken 

Fortæl ud fra den information du har fået, hvordan du, din
virksomheden og dit produkt kan løse kundens pains eller opfylde
de ambitioner kunden har

Forsøg at lukke salget - er der evt. mulighed for mersalg? 

Er kunden ikke klar til at købe, så aftal at du sender en mail med
informationer om produktet og de pains I har talt om

Aftal et tidspunkt hvor I kan følge op



Præsenter hvem du er og hvor du kommer fra 

Spørg om de kan huske at I havde en aftale om opfølgning. Hvis
ikke kunden kan huske det, så opridser du samtalen

Har kunden fortalt om noget personligt eks. at kunden var syg eller
på ferie, så spørg ind til dette. Det er en god icebreaker og viser
interesse

Det er nu tid til at få kunden til at købe, de har alle informationer
de har brug for og har haft tid til at tænke over det

#6 hack
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Succesfuldt salg

Opfølgningssamtalen



Dette er vores bud på, hvordan du bedst vækster din virksomhed. Denne
guide er langt fra opskriften på et mirakelmiddel, men den kommer ind på
mange punkter, som vil hjælpe dig og din virksomhed til vækst.

Rigtig mange gange held og lykke med din vækstrejse.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varmeste rakethilsner 
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Du er nu klar til at vækste
din virksomhed

Afslutning

http://www.startupcentral.dk/

