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Corporate take off
Et forløb for virksomheder og studerende

Virksomheder og studerende skaber 
spin-off virksomheder – sammen

vil du være med?

AU
AARHUS UNIVERSITET



du er med hele vejen fra udvikling af produkt, strategi, forretningsmodel etc.

til etablering af en ny virksomhed.

du indgår i et tæt samarbejde med virksomheden bag ideen og et lille team 

af studerende fra Aarhus Universitet. 

du er på din kandidatuddannelse af dit studium og deltager i Corporate Take 

Off sideløbende med studiet.

du er selv med til at aftale med virksomheden, hvor meget tid du bruger, og 

hvordan du skal aflønnes – fx. ejerandele i den nye spin-off virksomhed, en del 

af overskuddet i den nye forretning, et engangsbeløb?
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med Corporate take off 
får du
– mulighed for at afprøve, hvordan  
 man går fra idé til forretning 
– et tæt samarbejde med 
 virksomheden og de andre 
 studerende
– måske medejerskab af en ny 
 virksomhed
– rådgivning, sparring og personlig  
 coaching
– tilbudt kontorplads i Studenter-
 væksthus Aarhus
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>>Vær mEd til at udViklE

en idé til forretning



har din virksomhed en god idé, men ikke tid og ressourcer til at undersøge, 

hvordan ideen kan skabe forretning? 

kom med din idé og få et tværfagligt team af studerende med forskellige 

kompetencer til at udvikle ideen. 

du indgår i et samarbejde med de studerende, og I aftaler, hvordan de 

skal aflønnes – fx ejerandele i den nye spin-off virksomhed, en del af over-

skuddet i den nye forretning, et engangsbeløb?

undervejs i forløbet er der faglig sparring efter behov. Ved afslutning af 

forløbet har I et kvalificeret bud på, hvordan ideen kan skabe forretning.
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få din bedste idé 
udViklEt til forrEtning

med Corporate take off får du
– et samarbejde med studerende, der brænder for iværksætteri
– afklaret, hvordan din idé kan skabe forretning
– måske en ny virksomhed eller nyt forretningsområde
– kontakt med et innovativt studiemiljø
– et forløb med faglig sparring faciliteret af Studentervæksthus Aarhus



Corporate take off er et forløb for virksomheder og studerende, der faciliteres af 

Studentervæksthus Aarhus, Aarhus Universitet.

virksomheden kommer med ideen, med branchekendskab og med erfaring. 

de studerende kommer med tid, drive og faglig viden. 

sammen skaber i en ny virksomhed.

i indgår i et samarbejde, der som udgangspunkt varer 6 mdr. Under hele forløbet er 

der faglig sparring og rådgivning, og resultatet af forløbet er forretningsskabelse. 

forløbet faCiliteres af Studentervæksthus Aarhus, som tilbyder kontorplads, mødeloka-

ler og forretningsrådgivning i et inspirerende iværksættermiljø. 

sådan 
forEgår dEt

AU
AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

PrAkTISk InfO
kontakt

katrine Læssøe Mikkelsen, 

klm@aec.au.dk, 30556110

studentervæksthus aarhus 

– for alle studerende på Aarhus Universitet, 

der gerne vil arbejde med iværksætteri.

Møllevangs Allé 142, 8200 Aarhus n, 

www.svaa.au.dk

www.svaa.au.dk/Cto
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