Pressemeddelelse den 05.05.2017

Er I den næste maritime Gazelle-virksomhed?
Maritime iværksættervirksomheder, som har potentiale og vilje til stor vækst, kan få boostet
deres udvikling i Det Maritime Elitetræningscenter. Det landsdækkende initiativ søger nu særligt
unge vækstvirksomheder til et unikt og skræddersyet rådgivningsforløb målrettet deres
udviklingsbehov.
Unge, maritime virksomheder, der har fået sit produkt på markedet og kun mangler de sidste skridt for at
sætte turbo på deres vækst, står højt på rekrutteringslisten til de kommende hold i Det Maritime
Elitetræningscenter, ét af 10 udviklingscentre i Danmark i den store nationale satsning Scale-Up Denmark.
-

Vi sætter nu ekstra fokus på rekruttering af denne type iværksættervirksomheder, fordi vi virkelig
kan gøre en forskel for at hjælpe udviklingen på vej i denne type virksomhed med skræddersyede
forløb, der sætter ind og understøtter deres udvikling præcis de steder, som løfter dem ud over
rampen på nogle kerneområder i deres forretning, forklarer Allan Hejlet, projektleder i MARCOD,
som driver Det Maritime Elitetræningscenter sammen med LIVA consult A/S og Væksthus
Nordjylland.

Målgruppen er maritime vækstvirksomheder i hele landet, som kan få mulighed for at komme med i et af
de mest ambitiøse vækstforløb, som tilbydes i Danmark pt. målrettet den maritime branche. Et forløb i Det
Maritime Elietræningscenter varer seks til otte måneder og foruden kollektive aktiviteter i et stærkt
netværk med andre maritime virksomheder, får virksomheden et individuelt rådgivningsforløb med
eksterne eksperter på præcis de områder, som virksomheden ønsker at sætte fokus på.
-

Det kan være fx være rådgivning om kapitaltilførsel til særlige udviklingsaktiviteter, en stærk
markedsføringsindsats eller lignende. Det kan også være rådgivning om internationale
partnerskaber, forretningsudvikling eller hvad der nu står øverst på virksomhedernes dagsorden,
siger Allan Hejslet.

Daspos A/S i Herlev er lige nu med på hold 1 i Det Maritime Elitetræningscenter, som startede op i februar.
Virksomheden har haft en eksplosiv vækst fra 2012-2015 på mere end 1000 procent med deres lækagealarmsystem LAS-10 til maskinrum. De bruger deres forløb til at identificere nye markedspotentialer og
projekter, som kan udvide deres produktsortiment:
-

Det er vigtigt for os, at vi ikke selv sidder med den udvikling, men at vi i forløbet har nogen til at
holde os i ørene, så vi holder fokus og ikke kun eksekverer på det nuværende. Her har vi en unik
mulighed for noget ekstern sparring fra specialister og med et offentligt tilskud, som gør det endnu
mere attraktivt, siger Lars Gerner, COO i Daspos A/S.

Hold 2 starter op til september 2017. Er man interesseret i at høre mere om deltagelse i Det Maritime
Elitetræningscenter, kan man kontakte MARCOD.
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Maritimt Elitetræningscenter er ét af de 10 centre i Scale-Up Denmark
Centret er placeret i Nordjylland i et konsortium mellem MARCOD, LIVA consult A/S og Væksthus
Nordjylland
Centret har et budget på 12,5 millioner kr. heraf 4,1 millioner kr. i privat medfinansiering
30 kandidater udvælges blandt 200 screenede i perioden 2016-2019
Målet er at skabe 150 jobs, 90 mio. kr. i omsætning og øge eksporten med 36 mio. kr. på fem år.
Læs mere her
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•
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Scale-Up Denmark initiativet er et nationalt initiativ, søsat i et samarbejde mellem de fem danske
regioner og Erhvervsstyrelsen.
Formålet er, med udgangspunkt i de regionale specialiseringer, at tiltrække danske og
internationale højvækstvirksomheder til individuelle træningsforløb i de 10 accelerationsmiljøer
fordelt i Danmark.
Målet er, at der skabes 1.200 nye job i Danmark og en meromsætning på 2 mia. kr. blandt
deltagervirksomhederne.
Programmet er finansieret af regionernes vækstfora, EU’s Regionalfond samt private midler.
Programmet samarbejder med det etablerede erhvervsliv for at skabe stærke faglige økosystemer,
der kan understøtte virksomhederne i at innovere services og produkter til gavn for branchen.

Scale-Up Denmark grundlæggere:

Læs meget mere om Scale-up Denmark på www.scale-updenmark.com

