
PANGSTART GRÜNDER 2019

Smart Innovation Norway tilbyr kandidater som tar dette kurset et kursbevis ved gjennom-
ført seminarer/samlinger og hjemmelekser. Programmet består av 4 seminardager slik at 
deltakerne skal kunne følge hele kurset sammen med sitt daglige arbeide. Kurset legger til 
rette for kunnskaps- og kompetanseutveksling mellom deltakerne og er tilpasset Gründere i 
tidlig fase.  

Programmets formål: Det er ofte vanskelig for ferske gründere å vite hva de skal prioritere, 
hvordan de skal hente kapital og hvordan de skal få kunder. Pangstart Gründer hjelper grün-
derne med å spisse forretningsideen, utvikle en bærekraftig forretningsmodell, og kartlegge 
og forstå markedet. I tillegg bidrar programmet til å styrke gründerne innen  
forretningsutvikling, kommersialisering, verdiskapning og effektive arbeidsprosesser.

Samling 1  
Smart Innovation Norway Halden 
10.10.19 fra 1200-1900  

Samling 2  
Innovasjon Norge Oslo 
21.10.19 fra 1200-1900  

Samling 3  
Simula Innovation  Oslo 
07.11.19 fra 1200-1900  

Samling 4  
Smart Innovation Norway Halden 
21.11.19 fra 1200-1900  

Kursinnhold 
Pangstart Gründer er et skreddersydd kurs for 
teknologoibaserte startups med høy grad av 
innovasjon og internasjonalt potensial.  
Programmet er både forskningsbasert og  
erfaringsbasert og fokuserer på utvalgte  
problemstillinger knyttet til kommersialisering. 
Kurset fokuserer på å bygge et fundament 
som skal gjøre det enklere for gründere å  
tiltrekke kunder, kapital og kompetanse.

Kontaktperson  
Lorenzo Ruscelli,  
lorenzo.ruscelli@smartinnovationnorway.com

Undervisningsspråk 
Norsk 

Pensum 
Utleveres ved oppstart 



SAMLING 1:  
10. OKTOBER 2019

Dag 1: Startup Fundamentales og metodeverk. 
Hva er en god idé? og hvordan kan startups rigge seg for bærekraftig vekst? Hvordan jobbe 
systematisk med kommersialisering?

1200-1530  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 
Kjell Reidar Mydske (SIN) 
Knut Johansen (SIN) 

Velkommen til Smart Innovation Norway 
-Kursinformasjon og presentasjon av delta-
kere, instruktører og mentorer. 
-Insprasjonsforedrag fra CEO eSmart  
Systems.  
-Matchmaking og avklaringsmøte med 
mentor. 

1530-1600  
Lorenzo Ruscelli (SIN)  

Nettverk  
- Introduksjon til verdien av nettverk, og 
hvordan bli bedre til å nettverke. 
- Forskjellen mellom sterke og svake sosia-
le bånd.  
Hjemmelekse: 
- Analyser og klassifiser ditt nettverk. 

1600-1700  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 

Er det en god idé? 
- Hvordan identifisere om en idé har kom-
mersielt potensialet. 
- Kan entreprenørskap lærer? 
- Bruk av praktiske eksempler for å hva 
som kjennetegner gode forretningsideer. 
Hjemmelekse (frivillig): 
- Analyser din forretningside ved bruk av 
«The Opportunity Checklist»  

1715-1815  
Kjell Reidar Mydske (SIN) 
 
Lean Startup & MIT Disciplined  
Entrepreneurship  
- Hva er en forretningsmodell, hvilke ulike 
forretningsmodeller finnes, og hvordan 
utvikle en forretningsmodell? 
- Bruk de fremste metodene innen entre-
prenørskap for å redusere risiko og øke 
sannsynligheten for kommersialisering.  
Hjemmelekse: 
- Formuler ditt verditilbud ved bruke av 
«Value Statement. Canvas» 
- Lag utkast til forretningsmodell ved bruk 
av «Lean Canvas» 

1815 - 1845  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 

Hvordan snakke med Brukere 
Hvorfor skal er det viktig å snakke med 
brukere/kunder? 
Hvordan gjøre dette i praksis og over ulike 
faser i utviklingsløpet? 
Hjemmelekse:  
- Gjennomfør minst 5 kundeintervjuer. 

1845-1900  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 

Avslutning, refleksjon og administrativ 
informasjon  



SAMLING 2:  
21. OKTOBER 2019

Dag 2: Hvordan skape og fange verdi?
Hvordan vurdere, teste og utvikle en forretningsmodell? Hvordan kan design Thinking, MIT 
Disciplined Entrepreneurship og Lean Startup fasilitere kommersialisering og markedsføring?

1200-1300   
Lorenzo Ruscelli (SIN)
Kjell Reidar Mydske (SIN) 

Statuspresentasjon fra deltakere og kjapp 
oppsummering siden sist.  

1310-1410  
Joachim Thorsen (Innovasjon Norge) 

Innovasjon Norge og hard soft funding 

Tidligfase finansiering; markedsavklarings-
tilskudd for å tidlig testing problem/soluti-
on fit 

Fase «tidlig product market fit-jakt» - Opp-
startlån / Kommersialiseringstilskudd 

Innovasjon Norge som sparringspartner og 
kompetansebidrag. 

Hjemmelekse:  
- Søk markedsavklaringsmidler hos IN   

1410 - 1610  
Kjell Reidar Mydske (SIN)  

Forretningsmodellering 
- Vinnende verditilbud 
- Hva er en forretningsmodell, hvilke ulike 
forretningsmodeller finnes, og hvordan 
utvikle en forretningsmodell? 

Kundesegmenter og markedsstørrelser 

Segmentering av markeder 

Posisjonering for å differensiere fra konkur-
renter. 

Målretting ved bruk av markedsesti-
meringsteknikker som TAM, SAM, TA 

Case 

Hjemmelekser: 
- Utarbeid estimater på markedsstørrelser.  
- End-user profile. 
- Velg et «Beach Head Market» 

1630 - 1700  
Thor Mosaker (SIN) 
Stein Aamot (Zacco) 

 IPR for software startups 
- Immaterialrett. Bruk i Norge vs. andre 
land.  
- Forretningsmessig bruk av IPR. Hvordan 
kan IPR gi økte inntekter for en bedrift. 
Introduksjon av de vanligste modellene for 
inntjening fra IPR.  
- Hvordan forhandle frem gode IPR-avtaler.  

1710 - 1810 
Lorenzo Ruscelli (SIN) 

Design Thinking og Market Research 

- Bruk av design thinking og empati for å 
forstå bruker/kunde.  
- Praktiske eksempler på forretningsmo-
deller og kunde/bruker-forståelse.  

Hjemmelekser: 
- Gjennomfør minst 5 kundeintervjuer 
 
1810-1900  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 
Kjell Reidar Mydske (SIN) 

Avslutning, refleksjon og  
gruppediskusjon  



SAMLING 3:  
07. NOVEMBER 2019

Dag 3: Gründerøkonomi
Hva slags ulike finansieringskilder eksisterer, og hva er fordelene og ulempene med disse? 
Hvordan strukturere bedrifter for å legge til rette for gode beslutninger og verdiskapning? 

1200-1300  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 
Kjell Reidar Mydske (SIN) 

Statuspresentasjon fra deltakere og kjapp 
oppsummering siden sist.   

1300-1400  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 
Kjell Reidar Mydske (SIN)

Finansiering  

Hvilke finansieringskilder finnes både na-
sjonalt og internasjonalt.   

1415- 1515  
Kjell Reidar Mydske (SIN) 

Likviditetsstyring 

Gründerøkonomi 101. Likviditetsbudsjet-
tet. Prioriteringer i tidlig fase. Innsyn i de 
vanligste fallgruvene. 
 
Hjemmelekse: 
- Utarbeid et likviditetsbudsjett (1år). 

1515-1600  
Jon Tørmoen (Sparebank 1) 

Bankens rolle og finansierngsinstrumenter 

hva kan man forvente, hvordan bli klar 
for å benytte seg av bankens finansiering. 
Banken som sparringspartner. 

1615-1715 
Per Bjorstad (Merit Soft Funding) 

Investeringsstrategi  
-Hvordan posisjonere seg for å utnytte 
fond og andre soft funding instrumenter.  
- Tips til Søknadsskriving. 

1715-1800  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 
Kjell Reidar Mydske (SIN) 

Pitch og presentasjonsteknikk 

-Hvordan kommunisere på en måte som 
overbeviser kunder, investorer og potensi-
elle ansatte/samarbeidspartnere. 
-Besøk av LEID.no 

Hjemmelekse: 
- Utarbeid en virksomhetspresentasjon. 
- Forberedelser og øving frem mot Demo 
Day. 

1810-1845  
Kjell Reidar Mydske (SIN) 

Salg 
-Hvordan selge som Startup.  
-Hvordan få første kunde. 
 
Hjemmelekse: 
- Gjennomfør minst 5 kundeintervjuer 

1845 - 1900 
Lorenzo Ruscelli (SIN) 

Avslutning, refleksjon og 
gruppediskusjon  



SAMLING 4:  
21. NOVEMBER 2019

Dag 3: DEMO DAY

1200-1700  
Johann Gaupen (SIN) 

Pitch session  

Deltakere presenterer til investorer, kom-
petansepersoner og eksperter. Gjennomfø-
ringsplan utstedes på samling 3. 

1700-1745  
Lorenzo Ruscelli (SIN) 

Evaluering 

Dommerpanelet evaluerer pitchene. 

1745-1800  
Johann Gaupen (SIN) 
Lorenzo Ruscelli (SIN) 

Premieutdeling  

1800-1900 
Johann Gaupen (SIN) 
Lorenzo Rusclli (SIN) 

Avslutning og møtebooking 

1900-2100 
Johann Gaupen (SIN) 
Lorenzo Rusclli (SIN) 

Avslutningsmiddag i Halden Sentrum 


