Fra grøn idé til gyldne sedler
GO2Greens nyeste skud
på den grønne stamme,
Transformer, giver iværksættere og mindre virksomheder mulighed for
at komme i kontakt med
kunder, som efterspørger
energirigtige løsninger.

Netværksarrangementer

Netværksarrangementerne består af korte og komprimerede
temamøder med spændende oplægsholdere fra energibranchen.
Her får man som virksomhed
et indblik i, hvor tendenserne
bærer hen ad indenfor energiområdet. Derudover er der rig
mulighed for at netværke med
kolleger fra energibranchen og
andre fagligheder.

Workshops
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Udbud møder efterspørgsel.
Så simpelt kan Transformers
aktiviteter beskrives. I regi af
Transformer mødes iværksættere og mindre virksomheder med
interesse for grøn energi og teknologi på tværs af brancher for
at løse en kommunes eller privat
virksomheds problem indenfor
energiområdet. Alt sammen med
det formål at få nye kunder og
udvikle sig.
Aktiviteterne i Transformer består af netværksarrangementer,
workshops, uddannelse og fokus
på eksport.

Her bliver scenen overladt til
virksomheder og offentlige aktører, der efterspørger nye energiløsninger. Det kan f.eks. være
indenfor energirenovering af offentlige bygninger, udvikling af
nye energieffektive teknologier
osv. Som deltagende virksomhed
kan man på denne måde komme
til at møde sine kommende kunder, som står med et behov, som
kræver en skræddersyet og grøn
løsning.

samtidig med at deltagerne konstant arbejder med deres egne
virksomheder som omdrejningspunkt. Uddannelsen strækker
sig over januar og februar 2014
med en kursusdag pr. uge.

Eksport
Transformer vil inspirere de
mindre virksomheder til at udnytte eksportpotentialerne inden for grøn energi og teknologi.
Virksomhederne vil her komme
til at møde eksperter, der kan
hjælpe dem med at afklare eksportmulighederne i deres produkter og ydelser.

Det er gratis!

Det er gratis at deltage i Transformers aktiviteter. Man vælger
selv, hvilke aktiviteter man vil
deltage i. Mere end 140 iværksættere og mindre virksomheder
fra vidt forskellige brancher deltager allerede i Transformer og
antallet er stærkt stigende.
Transformer er bl.a. blevet til i et
tæt samarbejde mellem Svendborg Kommune og GO2Green.
Transformer finansieres af midler fra Syddansk Vækstforum og
EU’s regional- og socialfonde.

Energi-Boost
Uddannelsen består af et 7 dages
kursusforløb i forretningsudvikling, hvor iværksættere og virksomheder har mulighed for at
arbejde med en grøn forretningsidé og dykke ned i emner som
eksempelvis økonomi, kommunikation, markedsføring, salg, tilbud, udarbejdelse af forretningsmodeller m.m. Forretningsideen
kan bestå af et nyt koncept, produkt eller en ydelse. Der tilbydes
individuel feedback og sparring,

FAKTA
GO2Green er en non-profit offentlig-privat forening, som arbejder for at nedbringe energiforbruget, skabe grønne jobs og være
forum for videndeling og sparring indenfor klima- og energiområdet.
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