
   
 

 

 
 
Forslag til disposition for præsentation af forretningsidé 
 
Dette er et forslag til en dispositionsplan til en ca. 3-5 siders beskrivelse, som vil indgå som beslutningsgrundlag for, 
om vi vil arbejde videre med din forretningsidé. Du kan sandsynligvis ikke svare fyldestgørende på det hele, men 
gør det så godt du kan. 
 
Forretningskoncept 

 Beskrivelse af hvad det er den påtænkte virksomhed kan tilbyde markedet og hvad, der er det unikke ved 
netop denne forretningsidé 

 Hvad er det overordnede mål (kort og lang sigt)? 

 Kan produktet evt. patenteres, hvad er dets potentiale for opnåelse af IPR? 
 
Tilsvarende produkter og konkurrencesituation 

 Fordele/ulemper ved det nye produkt / service. 

 Hvilke lignende produkter med samme egenskaber/formål er der på markedet og hvad er fordele/ulemper 
ved disse produkter? 

 Hvordan er behovet i givet fald (det påståede/påviste unikke idé) hidtil blevet dækket? 
 
Markedsbeskrivelse 

 Hvem er målgruppen for produktet (slutbruger, direkte kunder, salgskanaler)? 

 Størrelse, omsætning i DKK og (hvis muligt) i stk. for totalmarked, do det danske- og vigtigste 
eksportmarked(er). 

 Forventede markedsandele, vækstpotentiale (kort og lang sigt). 
 
Virksomhedens ledelse/organisation 

 Kort omtale af nøglepersoner, ledelse og bestyrelsesmedlemmer. 
 

Mål 

 Oplistning af mål og estimeret tidsplan for projektets faser. 

 Total forventet tid fra projektstart til markedsføring af færdigt produkt (”time to market”). 
 
Finansiel situation status / behov 

 Den aktuelle finansielle situation 

 Hvor meget er/ønskes finansieret, og hvilket beløb ansøges der om at Welfare Tech Invest bidrager med? 

 Hvad er behovet for yderligere finansiering (hvor meget, hvornår og til hvad, bør integreres i tidsplanen)? 

 Estimeret driftsregnskab/balance/likviditet samt nøgletal for de første 1-3 år. 

 Driftsregnskab, balance, antal medarbejdere likviditet 
 

Ejerforhold 

 Ansøgernes forslag/forventninger til ejerforhold. 
 
Videreudvikling/Exit 

 Hvilke forhold er afgørende for det videre forløb og eller salg af virksomheden? 

 Hvilke exitmuligheder kan tænkes at blive realiseret? 
 
Risikoelementer 

 Hvor er de største risici i udviklingsforløbet for projektet? 

 Hvilke forholdsregler skal/kan der evt. træffes for at formindske risici? 
 


