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Ny platform med Stine Bosse ombord skal
hjælpe corona-ramte iværksættere

Hårdt prøvede startup-virksomheder får
håndsrækning midt i krisen. På en ny platform kan
man nu søge vejledning. Det skal være med til at
bevare startup-miljøet på den anden side af krisen,
håber bestyrelsesformand Stine Bosse.
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På ganske få uger er en buldrende højkonjunktur vendt til en
faretruende økonomisk krise. Det stiller ekstra store krav til
de danske startup-virksomheder, der kæmper for at gøre
erhvervsdrømmene til virkelighed.  

Mange har et spinkelt økonomisk grundlag, og derfor har de
sidste måneder med opbremsning i økonomien og en de facto
nedlukning af eksportmarkederne også gjort det svært for de
mindste og helt grønne virksomheder. 

Men nu kan netop de danske startups få støtte og vejledning
på en ny platform, som Tech Nordic Advocates har lanceret
sammen med Vækstfonden. Bestyrelsesformand er den
erfarne erhvervskvinde Stine Bosse. Hun pakker ikke tingenes
tilstand ind. 
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"Enten kan man droppe sin drøm, eller også kan man, som vi
også tilbyder, snakke med nogen om det. Så kan man måske
�nde en vej og skabe adgang til noget, der muligvis kan give
nogle nye penge,” siger hun og fortsætter:  

”Det var i forvejen usikkert, og så kommer den yderligere
usikkerhed oveni. En startup er vant til at arbejde med
usikkerhed, men nu er der yderligere usikkert. Hvis man i
forvejen skal forkorte sin time to market, så man kan tjene
nogle penge og bevise, at konceptet fungerer, er det svært,
når ens marked er lukket,” siger erhvervskvinden, der
er tidligere Tryg-direktør og bestyrelsesmedlem hos
forsikringsgiganten Allianz.

Giver opbakning

Platformen er etableret på baggrund af et behov for hjælp,
der er opstået akut. På platformen kan man som startup
søge hjælp, �nde viden og modtage rådgivning i forhold til de
problemer, der nu pludselig med større sandsynlighed kan
vælte hele den spinkle butik.

Men samarbejdet tilbyder mere end en guide til, hvordan man
kommer i betragtning til nye penge, når de gamle er ved at
slippe op. Virksomheder kan blandt andet også benytte en
real-time chat funktion, som kommer til at være bemandet i
dagtimerne. Her kan virksomheder stille juridiske,
forretningsmæssige eller �nansielle spørgsmål til eksperter.

”Den her platform skal bidrage med ånd. Hvis man sidder
alene, og ens livsdrøm hænger i en tynd tråd. Så er det godt at
tale med nogen. Det kan både være om hjælp til at søge
hjælpepakker og eller bare for at få moralske opbakning,”
siger Stine Bosse. 

For kort tid siden meldte hun sig også på banen for at hjælpe
virksomheder, der oplever, at det at drive forretning er svært
under corona-krisen. Sammen med en række erhvervsspidser
gik hun ind i netværket MODCORONA, hvor fokus er på
videndeling mellem erhvervsledere. Og generelt er
det samarbejde, der er nøglen, hvis dansk erhvervsliv skal
komme igennem krisen, siger hun. 

”Når man er en lille virksomhed, og man synes, at det her er
svært, så er let tilgængelig hjælp, det man har brug for. Så
ringer man ikke til Erhvervsministeriet. Det tror jeg også, at
de selv vil indrømme. Derfor er det vigtigt, at der er nogle, der
etablerer sig og rækker ud. Det er dybest set det samme i
initiativet, MODCORONA, som jeg også er en del af.”

Platformen åbnede 1. maj klokken 10.00. 
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Redaktør på Tech Management. Steffen er uddannet
journalist fra Syddansk Universitet og har tidligere skrevet
om politik og erhvervsstof på Dagbladet Børsen samt it og
ledelse på Computerworld.
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