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Testperioden er slut, nu kører vi uden
støtte
Testperioden er slut, og vi kører videre. Crowdfunding.dk har jo hidtil været støttet af
Fornyelsesfonden og Syddansk Vækstforum, men det er slut nu. Crowdfunding.dk
arbejder videre på at skaffe risikovillig kapital til de projekter som kommer på siden.
Det er et langt sejt træk, og vi håber

Stor netværksdag hos UpFrontNet
Crowdfunding.dk var blevet inviteret til netværksdag hos UpFrontNet 20.-21.
marts. UpFrontNet er en sammenslutning af fundraisere fra hele landet.
Crowdfunding.dk var inviteret med som det eneste konkrete eksempel på, hvordan
man kan skaffe alternativ finansiering til ens projekter.Der var stor interesse og forslag
til hvordan vi også kunne gøre. Ligeledes var der også et par stykker som gerne ville
arbejde på at få Crowdfunding.dk udbredt i deres region, måske med et lokalt snit.

Nyt Layout
Vi er ved at få lavet et nyt layout til Crowdfunding.dk, så i den kommende tid sker
der en del nyt på siden. Følg med på siden og kom gerne med ris og ros.

Iværsættermesse i Vejle 7. marts

Kender du et spændende projekt?

Powerdag var en stort anlagt messe i
spinderihallerne i Vejle.
Crowdfunding.dk havde deres egen
stand på messen, hvor vi mødte en
masse spændende mennesker. Både
opfindere, iværksættere, rådgivere og
fundraisere.
Det var meget lærerigt at møde alle
disse mennesker og vi fik en del rigtig
gode kontakter og ideer til hvordan vi
fremadrettet skal gøre.

Crowdfunding.dk fortsætter, men vi
har brug for din hjælp. Både til at finde
spændende projekter, støtte de projekter
som kommer på Crowdfunding.dk, men
ikke mindst til at udbrede det gode
budskab omkring Crowdfunding.dk
Så henvis endelig til os, fortæl din nabo
og genbo om mulighederne og brug en
hver lejlighed til at få andre til at kigge
forbi på siden.
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