APPLICANTS

ITSA Connect Growth er et intensivt vekstprogram
utviklet og tilrettelagt av Validé og Connect
Validé er rangert som en av Norges beste inkubatorer. Vi har 20 års
erfaring med å utvikle og å investere risikokapital i nye selskaper. Vi
er spesialister i tidlig fase og har en nåværende portefølje på rundt 80
selskaper. Validé har tiligere kjørt seks ITSA programmer.

Hvem kan søke?
• Selskaper i tidlig vekst
• Selskaper registrert i Norge
• Selskaper som planlegger å hente
kapital
• Team med dedikasjon til å vokse

Connect Vest skal bidra til arbeidsplasser og utvikling av
morgendagens næringsliv på Vestlandet innenfor bærekraftige rammer.
Connect finnes i dag over hele verden og Connect Vest har jobbet med
innovasjon, gründere og vekstbedrifter siden 2001. Vårt nedslagsfelt er
Rogaland og Vestland fylker, hvor vi har 200 medlemsbedrifter og 85
tidligfaseinvestorer.
Connect er en slagkraftig aktør i innovasjonsmiljøet på Vestlandet
med flere tjenester til både gründere- og vekstbedrifter, samt
små og mellomstore bedrifter i vekst og omstilling. Vi er en nonprofit organisasjon og vårt overordnede mål er å legge til rette for
morgendagens næringsliv og å skape arbeidsplasser.

Praktisk læring og veiledning
Vi tror sterkt på nettverksmøter, deling
av erfaring og praktisk veiledning. Vi
tar inn finansieringspartnere,
bransjepartnere, akademiske partnere
og nøkkelpersoner for veiledning,
nettverk, tilbakemelding, foredrag og
workshops.

ITSA Connect Growth er et 20 ukers program som er dedikert
til vekstbedrifter i tidlig fase. Formålet med programmet er å gi
selskap i tidlig fase, samt bedrifter i SMB-segmentet, flere verktøy,
nettverk og tilgang til finansiering for å kunne utvikle selskapet til
en internasjonal suksess. Programmet er utviklet for å gi bedrifter
forretningsutviklingsverktøy, nettverk, kompetanse og investortilgang

Program avgift:
28 000, - NOK pr. selskap.

Programinnhold og datoer

14.10 & 15.10: Mennesker, adferd, kultur
02.11 & 03.11: ESG – Bærekraft & Business
24.11 & 25.11: Finansiering og økonomi
15.11 & 16.11: Marked, salg & kunder
12.01 & 13.01: Strategier for vekst - Digital teknologi og analyser
02.02 & 03.02: Strategier for vekst - Investoruniverset
18.02: Salg og forhandlinger
25.02: Demo Day

Hvor?
Innovasjonsparken i Stavanger samt i
lokaleren til våre samarbeidspartnere.

Søk på programmet og lær mer:
www.valide.no
www.itsaccelerator.com

Søk før: 14. september

