Netværksmøde i
Franchise Danmark
Bliv opdateret på de juridiske dele af franchising,
nye finansieringsmuligheder og konkrete erfaringer
i opstart og vækst af en franchisekæde.

På næste netværksmøde får du et indblik i franchiseaftalen
og i et franchisekoncepts muligheder og faldgruber set fra
et juridisk perspektiv.

Dagens program

Herudover kan du høre om nye og alternative finansieringsmuligheder via blandt andet crowdlending og om mulighederne for at benytte disse i franchisekæder.

Kl. 13.00 Velkomst ved Thomas Hancke,
formand i Franchise Danmark

Kl. 12.00 Netværksfrokost

Kl. 13.10
Endelig får du et personligt indblik i en franchisegivers udvikling fra start-up til franchisekæde.

Indlæg om franchiseaftalen - Dos and Don’ts
ved Dan Bjerg Geary, partner i Bech-Bruun

Kl. 13.45 Indlæg om finansiering ved Andreas Helgason Rex,
partner & CMO i Lendino

Bemærk at mødet holdes i Aarhus.
Har du spørgsmål til netværksmødet, kan du kontakte
Christine Kock ved Bech-Bruun på chko@bechbruun.com
Har du spørgsmål til Franchise Danmark, kan du kontakte
formand Thomas Hancke på th@franchisedanmark.org

Kl. 14.15

Pause

Kl. 14.25 Indlæg ved Sune Vestergaard, iværksætter
og franchisegiver i Bykalenderen
Kl. 15.00 Afrunding og netværk

Vi glæder os til at se dig.

Tilme
Tilmeld her

Tid og sted

Transport

Tirsdag den 3. september 2019
Kl. 12.00-15.00

Der er et begrænset antal gæsteparkeringspladser
ved Bech-Bruun.

Bech-Bruun, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

Det er desuden muligt at parkere mod betaling i
p-huset ved Bruuns Galleri, M.P. Bruuns Gade 25,
8000 Aarhus C.

Tilmelding
Tilmeld dig her senest den 29. august 2019.
Det er gratis at deltage.

Hvis du er med tog eller bus, tager det cirka fem
minutter at gå fra Aarhus H til Værkmestergade.

Netværksmøde i
Franchise Danmark
Indlægsholdere

Dan Bjerg Geary · partner · Bech-Bruun
Dan er partner og advokat i Bech-Bruun, hvor han er specialiseret inden for den tekniske IP, markedsføringsret og komplekse kontrakter. Dan er en af landets førende franchiseadvokater og er medlem af
bestyrelsen i Franchise Danmark. Han har arbejdet systematisk med franchising og forhandlerforhold i
mere end et årti og rådgiver en række af landets førende kæder. Dan har stor erfaring med håndhævelse
i krænkelsessager, herunder forbuds- og bevissikringssager. Med stor indsigtsfuldhed og strategisk sans
repræsenterer han danske og udenlandske virksomheder, blandt andet i forbindelse med at forhandle og
indgå licensaftaler og andre immaterialretlige aftaler.

Andreas Helgason Rex · partner & CMO · Lendino
Andreas er medstifter og marketingdirektør i crowdlendingvirksomheden Lendino, som formidler
erhvervslån til danske investorer. Andreas har en bestyrelsespost i Dansk Crowdfunding Forening, hvor
han tager aktivt del i politikudvikling på området. Dertil sidder han i DI’s fintechudvalg. Derudover har han
blogget om Fintech, blandt andet på Finanswatch, samt holdt en masse af oplæg om crowdfunding i hele
landet. Inden Lendino arbejdede Andreas en række år i IBM på det nordiske hovedkontor og senere hos
NNIT med finans.

Sune Vestergaard · iværksætter og franchisegiver i Bykalenderen
Sune er succesfuld iværksætter. Han er grundlægger, ejer og konceptudvikler og står blandt andet bag
Bykalenderen ApS, som udgiver julekalendere over hele landet, herunder premieren af Aarhuskalenderen, hvortil Sune har udviklet den hørende franchisemodel og ligeledes udbredt konceptet til 16 byer
alene i 2019. Aarhuskalenderen er en julekalender med gaver, konkurrencer og overraskelser fra udvalgte
virksomheder i Aarhus. Aarhuskalenderen støtter lokalt, velgørende formål – blandt andet den årlige
julepakkeuddeling fra Børnenes Kontor med et fast beløb for hver solgt julekalender.

