FUNDRAISING FOR STARTUPS
Innovasjon norges
TRENINGS PROGRAM
SANDEFJORD HØST 2019
BLI INVESTOR KLAR

Hva:

Innovation Norway og Angel Challenge har teamet opp for å bygge
Norges neste generasjon av investor-klare startups. Her vil
gründerne få erfaring om hvordan man gjør seg a!raktiv for
investorer og klargjøre selskapet si! for internasjonal vekst.
Programmet går over et spenn på seks uker og er for tidlig-fase
selskaper i Norge med store ambisjoner om vekst og ekspansjon.
Fundraising for Startups sikter spesielt mot startups som ønsker å
vokse gjennom finansiering. Det vil hjelpe deg å bli investor klar
med å forberede deg på hvordan utføre investormøter og due
diligence prosessen med suksess.

Et seks ukers treningsprogram for å
forberede startup din på hurtig vekst
gjennom kapitalinnhenting.

Hvem det er for:
• Pre-seed eller seed stadiet
• Registrert selskap i Norge
• Planer om å hente kapital I de
neste 6-12 måneder
• Har et dedikert team
• Har en prototype eller MVP
• Har ambisjoner om å vokse
Når og hvor:
Seks uker fra September til Oktober

Kostnader:

LEARN BY DOING
I Angel Challenge bruker vi ‘learning by doing’ metodikken.
Deltagere lærer om hvordan bli investor-klar ved å klargjøre seg til
egen investeringsprosess. Her planlegger de egne mål for
investerings-prosessen og beny!er vårt rammeverk for å
eﬀektivisere investorens due diligence.

Programmet er gratis og dekket av
Innovasjon Norge

Hvordan melde seg på:
Meld interesse på vår hjemmeside og
følg instruksene levert på e-post.
www.angelchallenge.com

Kontakt:
OM Angel Challenge
Siden 2015 har Angel Challenge engasjert og trent over 360 nye
Norske investorer gjennom Angel Challenge Programmet og har
investert mer enn 70 millioner NOK i 40+ startups. De!e gjør Angel
Challenge til en av de mest aktive investerings-arenaene i Norge.

Eirik Nerdal
eirik@angelchallenge.com
( + 47 ) 900 33 575

De!e programmet er første steg i Angel Challenge sin investerings syklus.
STEG 1:
BLI INVESTOR KLAR
Bli med på Fundraising for
Startups

STEG 2: HENT KAPITAL
GJENNOM ANGEL CHALLENGE
Bli med på Angel Challenge

STEG 3: FULLFØR DIN
INVESTERINGSRUNDE
Ferdigstill investeringen med
hjelp fra dine investorer.

"Angel Challenge will help your company understand how to navigate the jungle of becoming a Startup. It also
provides a network of investors & key people to interact with. So if you're an early phase company, I implore you
to make the choice of participating; it's a game changer for sure"
- Eric Macody Lund, CMO, Accountflow - Angel Challenge & Fundraising For Startups Vår 2019 deltager

Program DetALJER
Tidsplan

Session 1: Tor 19 Sep
Session 2: Tor 3 Okt
Session 3: Tor 17 Okt

Programmet kjøres på torsdager fra 9:00 til 16:00
Sessionene blir holdt på Gründeriet og DHUB.

HVA DU VIL LÆRE:

HVA DU VIL FÅ:

Due diligence og risikovurdering

Trening

Identifiser og forbedre relevante dokumenter å
vise investorer og bygg et due diligence datarom. Vurder risikoen for di! selskap og oppre!
en håndteringsplan for å redusere risikoen og
øk din totale verdse!else.

Vi trener gründere på historiefortelling og
investormøter. Som startup går du gjennom
reelle investormøter og pitcher din sak.

Økonomihåndtering og kapitalinnhenting

Ressurser
Få tilgang til verdifulle beste-praksismetoder, og
unike verktøy for å eﬀektivisere prosessene.

Test og valider skalerbarheten av din
forretningsmodel. Bygg en smart
økonomimodell for skalering og identifiser di!
kapitalbehov. Velg den beste kilden for
kapitalinnhenting og utvikle en kampanje for
gjennomførselen av investeringsrunden.

Mentor

Investeringbetingelser

Bli med i Angel Challenge-ne!verket av erfarne
investorer, gründere og kjente i startup-miljøet
både nasjonalt og internasjonalt.

Lær terminologien til investorene, metoder for
verdivurdering, typiske investeringsavtaler og
kunsten bak å lukke en investeringsrunde.

Få individuell oppfølging og tilbakemeldinger fra
e r f a r n e i n v e s t o r e r, e n t r e p r e n ø r e r o g
ressurssterke personer.
Ne!verk

Planer og utførelse
Bygg din go-to-market og produktutviklingsplan. Identifiser relevante metrics for di!
selskap. Se! milepæler for vekst og kartlegg
hvordan du skal måle utviklingen. Identifiser
mangler i teamet og lag en rekru!eringsplan.

VÆR MED PÅ FUNDRAISING FOR
STARTUPS OG BLI INVESTORKLAR!
Søk her: angelchallenge.com

«A program with a steep learning curve! Made a lot of valuable connections, and most importantly got investor
ready. Hopefully, we will end up receiving funding through AC, which we did not think would happen so soon! I am
super grateful for all new knowledge, experiences and connections gained through the program. Thank you, guys!»
- Vilde Bergan, CEO i Costail - Angel Challenge & Fundraising For Startups Høst 2018 deltager

