
DCI x Validate Consult

Pitch-træ
ning for kreative iværksættere



Mode, møbler og interiør
Den audiovisuelle industri: Musik, film & TV, gaming, scenekunst animation, apps
Kommunikation-, reklame og forlagsvirksomhed
Design og Arkitektur
Creative technology
Food & Beverages

Pitch-træning for kreative iværksættere

Baggrund
Danish Creative Industries (DCI) mission er at skabe vækst indenfor de kreative brancher og at
udløse det uudnyttede investeringspotentiale, der ligger i kreative virksomheder. Visionen er at
bidrage til øget vækst, jobskabelse, eksport, innovation, der gør samfundet til et bedre sted at
leve. DCI fokuserer på startups og SMV’er, som har både potentialet og ønsket om at vækste, i de
følgende kreative industrier:

Der er masser af penge at investere i de kreative brancher, men mange investorer har svært ved at
gennemskue investeringspotentialet og kreative virksomheders forretningsmodeller - samtidig
med, at kreative virksomheder ofte har svært ved at forstå investorperspektivet. 

Vi tror på, at hvis man klæder de investeringsparate kreative virksomheder ordentlig på, og formår
at oversætte investorernes sprog - og omvendt, vil det skabe flere investeringer i de kreative
brancher.

Derfor har DCI udviklet dette undervisningsforløb i samarbejde med forretningsudvikler og stifter
af Validate Consult, Anders Graabæk. Formålet med forløbet er at styrke kreative virksomheder
og startups’ i deres forretningsforståelse, og at give indblik i investorperspektivet - herunder at
give konkret undervisning i, hvordan de præsenterer deres virksomheds forretningspotentiale på
kort tid i et pitch-format, som investorerne er vant til.

Public speaking er de fleste menneskers største frygt. Derfor lægges der i undervisningsforløbet
vægt på at skabe tryghed og selvtillid, så deltagerne brænder igennem på scenen og får deres
budskab ud, når de d. 28.02.2022 til DCI GO! i Aalborg skal præsentere deres pitch for en række
investorer, brancheorganisationer og andre kreative virksomheder



Netværk: Deltagerne får mulighed for at lære hinanden at kende, så de er trygge
ved hinanden og parate til ærlig sparring ved den fysiske workshop
Forretningsudvikling: Deltagerne får et crash-kursus i forretningsudvikling,
herunder en introduktion til de vigtigste begreber, udtryk samt hvad investorer
typisk leder efter
Pitch: Deltagerne får en introduktion til pitch-decket og det øvrige digitale
læringsmateriale, samt hvad der forventes af dem til det kommende Summit.

Storytelling canvas – værktøj til overordnet struktur på sit pitch
Pitch deck skabelon 
Brand Arketyper
Link til webinar der gennemgår de forskellige slides i dybden
Inspirationsvideoer med gode pitches
Kontaktoplysninger på øvrige deltagere, så de kan øve deres pitch med hinanden.

Pitch-træning

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbet består af tre overordnede elementer:

1. Opstart: Virtuel workshop (ca. 2 timer)

Den virtuelle workshop giver en grundig introduktion til de forskellige værktøjer og
hvordan man udfylder dem. Da webinaret er pre-optaget kan kursisterne tilgå det, når det
passer dem.

a.

b.

c.

2. Webinar, skabeloner og læringsmateriale

Umiddelbart efter den virtuelle workshop modtager deltagerne deres virtuelle
læringspakke bestående af:



3. Pitch-træning: Fysisk heldags-workshop (d. 14. februar)

Pitch-træning består af tre dele, der alle har til formål at skærpe deltagernes pitch
maksimalt. Angivne tidspunkter er vejledende.

9.00-10.30 Pitch-runde. 
Hver startup pitcher for hinanden i plenum. Pitchen bliver videofilmet.

10.30-12.00 Indhold. 
Startups arbejder i grupper med at tilpasse deres pitch og pitchdeck ud fra
formiddagens feedback, samt sparre med hinanden.

12.30-14.00 Historiefortælling: Intensiv pitch-træning i grupper. 
Teams skiftes til at pitche og give hinanden feedback. Fokus er at få
historien frem, gøre det interessant og skabe en rød tråd igennem pitchen.

14.00-15.30 Pitch-runde 2. 
Hver startup pitcher for hinanden i plenum, og får feedback. Pitchen bliver
videofilmet, så deltagerne kan se udviklingen, når de efterfølgende får den
tilsendt.

Ansøgningsfrist

14.1 Uge 4

Oppstart
Viruellt, pre-

optaget

Fysisk pitch-træning
Aalborg. Nærmere
information følger

14.2

Pitch på DCI GO!
Utzon Center,

Slotspladsen 4,
9000 Aalborg

28.2

Tidslinje for undervisningsforløb



Storytelling Canvas

Deltagerne bruger værktøjer til at lave den overordnede
struktur på deres pitch. Kanvasset sikrer, at de får tænkt
hele vejen rundt om deres pitch; både det konkrete
indhold, modtager, målsætninger, - og får overblik over
nødvendige justeringer for, at pitchen kan blive klar. 

Brand arketyper

Brand arketyper er et værktøj, som iværksættere og
start-ups kan anvende til at finde til deres ”tone-of-
voice”. Værktøjet hjælper med hurtigt at skabe
sammenhængende fortælling og rød tråd - som kan
være til gavn både i forberedelsen til samt under og
efter pitchen. 

at deltagerne får præsenteret de vigtigste aspekter af deres forretning.

Skabelonen indeholder:
Forside, Problem, Løsning, Produkt, Traction, Hvorfor nu?, Markedsstørrelse,
Forretningsmodel, Konkurrence, Go to market, Team, Afrunding 

Pitch-deck

Deltagerne skal udarbejde to pitch-deck ud fra vores pitch-
skabelon. Det ene skal understøtte deres præsentation.
Det andet rummer mere tekst, så det kan stå alene og
eftersendes til investorer. Skabelonen medvirker til at sikre 

Undervisningsmateriale
Gennemgående for alt materialet er, at det er visuelt, baseret på skabeloner og lige til at
gå til, så det bliver nemmere for kursisterne at udarbejde deres pitch-deck - og for
investorerne, når de skal overvære virksomhedernes pitch.



Ansøgning og praktisk information
Du ansøger om plads på forløbet ved at indsende din ansøgning via nedenstående link
senest d. 14/1 kl. 12.00. Her tilmelder du dig også det kommende DCI GO! event i Utzon
Center i Aalborg. 

        Ansøgningsformular: pitch-træningsforløb for kreative virksomheder

Bliver du optaget på undervisningsforløbet, giver vi dig besked inden udgangen af uge 3. 

Du bedes bekræfte din plads senest d. 21/1-2022 kl.12.00 til Helena på
helena@volcano.nu.

Såfremt vi desværre ikke kan tilbyde dig en plads på forløbet, hører du fra os mandag i
uge 4. 

Undervisningsdage

Første del

Forløbets første del afholdes som en
online workshop. Denne workshop
er pre-optaget, og deltagerne kan
derfor tilgå den, når det passer dem. 

Link hertil følger sammen med
nærmere information og
undervisningsmateriale i umiddelbar
forlængelse af bekræftelsesmailen
om optagelse på forløbet. 

Anden del

Mellem de to workshops laver
kursisterne selv hjemmearbejde og
forberedelse til den fysiske pitch-
træning

Mandag d.14. februar 2022 mødes
kursister og underviser fysisk til en
dag med pitch-træning. 

https://forms.gle/9L9N7NwWzTr8fyrR9
mailto:helena@volcano.nu


Startup coach Anders Graabæk
Iværksætter, lean startup coach og innovationskonsulent.
 

Anders er kreativ forretningsudvikler og har arbejdet +10
år med servicedesign og innovation i både offentlig og
privat kontekst. Han er drevet af at gøre
forretningsudvikling forståeligt og let tilgængeligt, og at
udfordre virksomhedsledere på, hvor hurtigt de kan
udvikle deres virksomhed, ved at arbejde iterativt,
fokuseret og kundecentreret.

Anders er uddannet Cand. Mag. Mus. med speciale i
Music/Arts Management fra Københavns Universitet i
2011. Med en baggrund som udøvende musiker har han
et indgående kendskab til de kreative lag og det, at være
kreativ iværksætter.

Certifikater

      Continuous innovation 
      framework, Leanstack, 2018

      Business model design, 
      Strategyzer, 2016

      Customer development 
      strategies, Strategyzer, 2016

Andet

        Becoming Bold

        Yossarians Stand

        LinkedIn

CV

2019 Validate Consult,
direktør og stifter

2016 Musicon Bydelen,
projektleder, iværksætter
og konsulent

2015 ArchiMed, drifts- og
udviklingschef

2012 Københavns
Kommune, projektleder

anders@validateconsult.com 

21 96 69 37

https://open.spotify.com/show/4GrOGby64TDnGHdLCy9nnQ?si=OMChWYnqRpO47BcvHcWISQ
https://open.spotify.com/artist/0ligUgwOae6EFE42BVoLX8?si=AZjKg5HaSm-hlyQKduSmrg&nd=1
https://www.linkedin.com/in/anders-graab%C3%A6k/


Om Validate Consult
Validate Consult arbejder med en systematisk og struktureret tilgang til innovation og
entreprenørskab. Vores mission er at skabe bedre innovatører. Det gør vi både gennem
konkret sparring med iværksættere, design af entreprenørskabsforløb og analyser af
tiltag indenfor det danske iværksætterøkosystem. Vores metodiske udgangspunkt er lean
startup, som består af tre søjler: agil udvikling, kundeudvikling og
forretningsmodeldesign.

Vores kunder er aktører i erhvervsfremmesystemet og organisationer der arbejder med
iværksætteri eller innovation. Eks. FN, Rainmaking, Den Sociale Kapitalfond,
Erhvervshusene, Gate 21, DTU, Dansk Magisterforening, m.fl. 

Udvalgte opgaver

Titel: Løvens Hule (pitch-træning)
Kunde: Bold Drinks
År: Januar 2020 og januar 2021

Indhold
Validate har i to omgange hjulpet Bold Drinks med at pitche
til Løvens Hule. Begge pitches er anerkendt som nogle af de
bedste i programmets historie og med sammenlagt 32 min.
skærmtid, er Bold Drinks med afstand den startup der har
fået mest TV-tid.

Titel: Den Maritime SDG Accelerator
Kunde: FN, Danske Maritime og Rainmaking
År: Juli 2021 ->

Indhold
Innovations coach for 3 danske maritime virksomheder
(+100 mil. omsætning). Med udgangspunkt i FN’s
verdensmål hjalp Validate virksomhederne med at
identificere nye grønne forretningsmodeller, samt teste
dem af i et 6 mdr. Forløb.



Titel: University Startup World Cup
Kunde: Venture Cup
År: Efterår 2020

Indhold
Validate hjalp Venture Cup med at lave slutevaluering på
projektet ”University Startup Worldcup.

“Anders er nok den eksterne person, som har haft mest indflydelse
på vores forretning, lige fra vores spæde start, til der hvor vi er i
dag og forhåbentlig i fremtiden. Anders har en helt anden tilgang
til forretning end mange andre forretningsudviklere, som vi har
snakket med. Lige fra start har vi været inspireret af hans måde at
tænke iværksætteri på, og det er grobunden for den måde, vi gør
alting på i dag.

Jeg er helt overbevist om at takket være den hårde proces, vi har været igennem med
Anders, har vi fundamentet for at bryde igennem markedet, fordi vi grundlæggende tænker
anderledes og handler hurtigere.”  

Lasse Søkilde, co-founder af Bold Drinks

Udtalelser

”Anders har en professionel, metodisk og fagligt stærk tilgang til opgaveløsningen. Jeg kan
kun anbefale Validate, da de er i stand til at løfte komplekse opgaver og finde agile
løsninger, når der skal eksekveres på ikke-standardiserede opgaver!”  

Morten Ugelvig, Direktør Venture Cup



”Anders Graabæk har deltaget i udviklings-, konceptuerings- og
evalueringsfasen af forløbet Startup Explorer, hvor deltagerne
gennem Lean startup metodik skal udvikle deres forretningsmodel
gennem kontinuerlige kundetests og kundevalidering. Anders har
bidraget med en enorm stor viden om Lean Startup og en meget høj
faglighed, som han har været med til at omsætte til et rigtig godt
forløb – med høj deltagertilfredshed. Vi har været meget glade for,
at have Anders med ombord – både på det faglige såvel som det
personlige plan. Vi sætter stor pris på det samarbejde, vi har haft
med Anders.”

Maria Tan, Projektleder hos Erhvervshus Sjælland

”Erhvervsforum Roskilde har haft fornøjelsen af at gennemføre flere
workshops, workaways og senest også online kurser med Anders
Graabæk ved roret. Anders besidder en sjælden kombination af
indsigt i virksomheder og iværksættere, inklusive den vigtige
forståelse for mennesket bag.

Anders tager meget konkret fat om udfordringer og muligheder i den enkelte virksomheds
situation, mens han samtidig formår at tage turen op i helikopteren og få det bredere
perspektiv og analysen af omverdenen med ind i ligningen. 

Vi bad senest Anders om et skræddersyet online kursus om, hvordan verden ville se ud
efter Corona-krisen. Opgaven blev løst med lige dele konkrete forslag til værktøjer,
handlemuligheder og hans sædvanlige evne til at tænke ud af boksen. Anders er en
sympatisk og nærværende underviser, der går til opgaven med lune og ydmyghed samt
bevidstheden om at det er individet ikke produktet, der driver værket.” 

Allan Lyhne, Chefkonsulent Erhvervsforum Roskilde



14. februar: Den fysiske pitch-træningfinder sted i Aalborg. Nærmere information
om lokation følger. 
28. februar: Pitch for udvalgte investorer til DCI GO! er i Utzon Center,
Slotspladsen 4, 9000 Aalborg.

       Adresse

       Forplejning

Vi sørger for forfriskninger i form af kaffe, te og frugt, men kursisten står selv for
frokost. Det vil være muligt at købe frokost på stedet. 

       Coronahåndtering

Vi følger myndighedernes anvisninger. Derfor beder vi dig fremvise et gyldigt
coronapas ved ankomst. Vi stiller håndsprit til rådighed og opfordrer alle til at hjælpe
med at passe godt på hinanden. 

Er du syg eller har symptomer, beder vi dig blive hjemme. Meld gerne dit afbud
hurtigst muligt til helena@volcano.nu.

       Spørgsmål og yderligere information

Har du spørgsmål er du velkommen til at tage kontakt til os eller læse mere på DCI's
hjemmeside www.danishcreativeindustries.dk - her finder du også information og
løbende opdateringer af programmet til kommende DCI GO!

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Praktisk information

mailto:helena@volcano.nu

