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Vil du ramme Bulls Eye i energisektoren med 
din virksomhed?

Deltagelse i Beyond Beta Energy giver dig den bedste platform for at udvikle din 
startup og bygge netværk inden for energi sektoren!

Gennem højt kvalificeret sparring, workshops og dit helt eget advisory board, får 
din virksomhed det stærkeste fundament for at skabe succes og vækst! I får hjælp 
til blive helt skarpe på jeres startups værdiskabelse og på, hvordan I får skabt det 
bedste salg til energi markedet.



Idé

-> Kort modningsforløb

Output:
 Grundlæggende kompetencer om 

forretningsudvikling

 Validerede hypoteser om værdiskabelse 
og marked

Sparringspartner:

Next Step Challenge

Muligheder

Salg til energisektoren

-> Langt modningsforløb

Output:
 Sektorspecifik forretningsudvikling

 Strategisk roadmap

Sparringspartner:

Next Step Challenge

Acceleration

-> Accelerationsforløb

Output:
 Generisk forretningsudvikling

 Ikke sektorspecifik

Afhængig af hvilken fase din startup er i, er der forskellige muligheder:



Kort modningsforløb

Sparringssession – indhold:

• Intro til Lean Canvas

• Pain/Gain modellen (værdiskabelse i 
energisektoren)

• Hvordan arbejder man med 
hypoteser?

Adgang til Beyond Beta React – digital platform

Undervejs i processen

• Sektorspecifik sparring og netværk

• 1:1 møder med mentoren

Forløbet kræver min. 70 timers arbejde fra startup’en og periodens længde aftales individuelt

Optag: Løbende – via BB hjemmesiden

Målgruppe: Tidlige idéer

Output: 

Valideret 

forretnings-

grundlag



Adgang til Beyond Beta React – digital platform

Skræddersyet ”Advisory Board”

Workshop 1
Branchekendskab –

værdikæder –

værdiskabelse - Plan 

for forløbet (1 dag)

Workshop 2

Data 
Workshop om 

energidata og 

muligheder for 

kommercialisering (2 

timer)

Workshop 3
Strategisk salg i 

værdikæden, 

kommunikation & 

markedsføring i 

sektoren (1 dag)

Finansierings-

muligheder

Finansieringsdialog, 

kapitalkilder i 

energisektoren

(ca 3 timer)

Workshop 4

Pitch

Træning i pitch til 

energisektoren

(3 timers workshop 

og træningsdag 

efterfølgende)

Adgang til energidata fra Center Danmark
Som udgangspunkt 6 mdr. forløb (minimum 300 timer) – opstart medio februar 2022, august 2022 og 

januar 2023, men kan være længere (øget timemedfinansiering). 

Løbende sparring med forretningsmentor

Langt modningsforløb

1:1 møder, kundemøder, peer-to-peer møder, netværk

Output: 

Strategisk 

Roadmap



Accelerationsforløb

3 dage 3 dage

Varighed: 18 ugers forløb og faste optag

Målgruppe: Startups, der skal skalere

Medfinansiering: 443 timer i medfinansiering



Kontakt:

Søren Røn, 
Tlf: 5124 2120
Mail: sr@nextstepchallenge.com

Noor Meng,
Tlf: 4020 9280
Mail: nm@nextstepchallenge.com

Interesseret?


