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Kontante fordele
Du får specialtilbud, rabatter og prøveperioder på alle programmer og 
services en iværksætter skal bruge for at starte og drive sin virksomhed. 

Heriblandt Dinero, Circle K, Tryg, Contractbook, Relatel og Salary.

Eksklusivt online netværk
Du bliver en del af et eksklusivt netværk, hvor der er fokus på vidensdeling - 
alle opslag gavner dig. 

Vi kender medlemmernes kompetencer og kan derfor sætte jer i kontakt 
med hinanden.

Professionelle tools
Det skal være nemt og overskueligt at blive og være iværksætter.

Forretningsplanen, pitch deck og budgetskabelonerne er med til at
professionalisere din virksomhed endnu mere, samtidig giver det dig det 
fornødne overblik.

Ubegrænset sparring
Du får ubegrænset sparring med mere end 75 erfarne
erhvervscoaches. 

De vil give dig relevant 1:1 sparring i alt fra forretningsidé og marketing til 
juridiske og økonomiske aspekter.

Det er klogt 
Det kan være svært at sidde med en idé, du ikke helt kan gennemskue, hvordan 
du kommer videre med – eller at sidde med en virksomhed, som ikke skaber de 
resultater du ønsker. 

Du kommer aldrig til at være alene i dit iværksætteri. 

Som en del af vores online netværk giver vi dig den hjælp, du behøver for at nå 
dine mål og skabe resultater. 

Du sparer penge
Lad os bare være ærlige – det er dyrt at være iværksætter! Der er mange 
nødvendige udgifter ved opstart og vedligeholdes af virksomheden. Udgifterne 
er store, derfor sørger vi for, at du som medlem får kontant rabat på en lang 
række services og programmer, så du i stedet kan bruge pengene på alt det 
sjove! 

Medlemskabet er billigt og fuldt fradragsberettiget. 

Få viden nemt og hurtigt
Man kan ikke vide det hele og man har mange hatte på som selvstændig og 
iværksætter. Viden kan være dyrt at få og tidskrævende at finde. Men vi har 
sørget for, at du får ubegrænset sparring med erhvervsfolk og sætter alt den 
viden du har brug for til rådighed for dig. 

3 grunde til at blive en del af 
Startup Central 

I vores medlemskab får man:


