
 
I N N O V A T I O N  D O C K  P R E S E N T E R E R

Noen vil påstå at gründere er født og ikke skapt - Vi tror
forretningsutvikling handler om hardt arbeid, erfaring og en

umettelig søken etter ny kunnskap. Under Vekst Lab lærer vi
bort noen av de beste verktøyene fra Massachusetts Institute
of Technology (MIT), for at du skal kunne ta din idé eller ditt

selskap til nye høyder.

KAN ALLE BYGGE EN BEDRIFT?

Innovation Dock har i samarbeid med Rogaland
fylkeskommune gleden av å kickstarte

Nyskapingsuka 2019 med en to-dagers
workshop unik for reiselivsaktører på

Haugalandet



Innovation Dock har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune utviklet Vekst
Lab, et program som skal bidra til vekst i reiselivsnæringen i fylket, og vi anser
du/ditt selskap som en viktig deltager.
 
Hvem er programmet for? 

For deg som ønsker å starte egen bedrift innen reiselivsnæringen 
Du som allerede er i drift og ønsker vekst 
Studenter som er interessert i feltet 
Du som jobber innen økosystemet for å hjelpe oppstarts– og vekstselskap 
...og kommer fra Hauglandet!

 
Hvorfor delta? 
Øke kompetanse, nettverk og verktøy for å raskere avklare idéer og metoder for
etablering eller vekst. Sammen ser vi på muligheter for felles løft og
synliggjøring av de mange mulighetene som finnes på Haugalandet. 
 
Hvem står bak? 
Innovation Dock er et co-working space i Stavanger øst, etablert 2015 og huser i
dag over 70 bedrifter. I tillegg har de en rekke program, seminarer og kurs rettet
mot oppstarts– og vekstselskap, og har over 200 selskap gjennom dette årlig.
Erfarne veiledere herfra vil ta dere igjennom et spennende program denne
helgen. 
 
Hva koster det? 
Programmet er finansiert av Rogaland fylkeskommune, og er gratis for
deltagerne. 
 
PRAKTISK 
NÅR: TORS-FRED, 24.-25. oktober 2019. torsdag: 08.30-18.00. Lunch og middag er
inkludert. Avsluttes fredag: 08.30-16.30. Lunch og snacks inkludert. (Dørene åpner
08.00 begge dagene) Hos Carlos står for matservering.
HVOR: Gründerloftet, Smedasundet 66, 5528 Haugesund.
 
NB! Påmeldingsfrist: 13 oktober

 
For mer informasjon og påmelding, se w w w . I n n o v a t i o n d o c k . n o / v e k s t l a b

 

Vi gleder oss til to fantastiske dager sammen med dere!


