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Niels Brock

Niels Brock har leveret uddannelse til erhvervslivet siden 1881.  
Vi er en af landets største og mest internationale handelsskoler med fokus på  
merkantile ungdomsuddannelser, efteruddannelse til virksomheder og organisationer  
samt toplederuddannelse. 
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Student fra 
Niels Brock

nielsbrock.dk/jesperbuch

Lær alt om iværksætteri fra landets bedste 
iværksættere og bliv samtidig EUX-student fra Niels Brock.
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Jesper Buchs Iværksætterakademi

Da jeg selv var ung og gik på handelsskole i Jylland, var 
der et fag, der hed øvelsefirma. Jeg elskede det. Der 
lavede jeg min egen virksomhed og det inspirerede mig  
til at blive det, jeg er i dag. Man skal sgu ville det, hvis 
man vil være en god iværksætter!. Og det blev jeg. 
Dét har været min helt store drivkraft til at lave det her 
iværksætterakademi sammen med Niels Brock. Det 
handler om det virkelige liv og ikke kun om at være på 
skolebænken. Det er til dig, der er ambitiøs og drømmer 
STORT. 

På Iværksætterakademiet kommer vi gennem alle lag af 
iværksætteri og entreprenørskab. Du skal vide, hvordan 
du lægger (realistiske) budgetter, taler med investorer og 
laver koldt kanvassalg. Du skal også lære at være struk-
tureret, målrettet og vedholdende. Det bliver de vildeste 
to år af dit liv. Benhårdt, men også sjovt! Dagene bliver 

pakket med virksomhedsbesøg, masterclass-forløb, 
som bliver afholdt af enten mig selv eller folk fra mit 
netværk. 

Men du skal ville det! Jeg forventer noget af dig. Og frem 
for alt skal du være en god kammerat. Du skal opføre dig 
ordentligt, lære – og lære fra dig – være nysgerrig, tage 
ansvar og aldrig glemme at drømme. 

Jeg håber, at vi ses i august 2023.

Jesper Buch
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På Jesper Buchs Iværksætterakademi får du en ung-
domsuddannelse, du ikke kan få andre steder i landet. 
Vi har fokus på iværksætteri, innovation og markeds-
føring – krydret med de skolefag, der gør, at du kan få en 
studenterhue på efter to år. Det betyder, at uddannelsen 
kræver en hel del af dig – men du får også mere end på 
andre ungdomsuddannelser. 

Vi gør dig til ekspert i ’kold kanvas’, dvs. opsøgende salg. 
Faktisk er det kold kanvas-salg, der skal betale for den 
obligatoriske tre ugers studietur til England, hvor du skal 
lære at mestre det engelske (business)sprog. 

Derudover vil du deltage i masterclasses hver 14. dag, 
hvor du bl.a. lærer om alt fra SoMe til at lægge en for-
retningsplan. Underviserne på disse masterclasses vil 
være Jesper Buch og andre relevante erhvervsaktører fra 
Jespers Buch eget netværk. Du er selv med til at plan-
lægge disse forløb, og selve præsentationen af oplæg-
sholderen går på skift. Dermed bliver du også trænet i 
præsentationsteknik. 

Grundbøgerne er af ’faderen til al marketing’ Philip Kotlar, 
hvis grundprincipper du vil ende med at kunne i søvne. 
De vil danne grundlag for alt dit videre arbejde. 

Derudover får du fag, som du kender fra folkeskolen og 
nye fag, som hører til på en ungdomsuddannelse. 

En gang hver tredje måned besøger Jesper Buch klas-
serne, hvor han vil give jer både peptalk og sparring på 
jeres projekter.

SPØRGSMÅL?

Læs mere på nielsbrock.dk/Jesper Buchs Iværksætter-
akademi eller kontakt en studievejleder på tlf. 33 41 91 70 
eller mail vejledning@ brock.dk
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Lær alt om entreprenørskab fra  
landets bedste iværksættere og bliv 
samtidig student fra Niels Brock

HVAD KAN DU FORVENTE ?

Det er for dig, der har store drømme om entreprenørskab 
og er superambitiøs. På Iværksætterakademiet lærer du 
fra de bedste – både Jesper Buch og andre store navne fra 
dansk erhvervsliv. Skoledagene kan til tider være længere 
end normalt, og de kan starte tidligere eller slutte senere 
end på andre ungdomsuddannelser. Til gengæld får du 
en dannelsesrejse i iværksætteri og lærer om alt, du skal 
vide for at begå dig hos både investorer og på ”de bonede 
gulve”. Du bliver hardcore i koldt kanvas og ikke mindst 
lærer du, hvordan du får din forretningsidé omdannet til en 
succes. 

Først og fremmest kan du forvente at blive taget med på 
en 2-årig dannelsesrejse. Du kan forvente, at det vil fylde 
rigtig meget af din tid, og det vil få betydning for, hvem du 
er, når du er færdig med uddannelsen. 

Undervejs kommer du på et utal af virksomhedsbesøg – 
på nogle af landets mest succesfulde virksomheder.

Det er afgørende, at du er god til engelsk, så derfor skal du 
i løbet af uddannelsen også på et intensivt engelskkursus 
– i England – naturligvis. Du betaler selv for studierejsen 
med de penge, du har tjent ved koldt kanvassalg.
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STUDENT FRA NIELS BROCK

Uddannelsen er en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse 
(EUX), som ikke er underlagt de nye elevfordelingsregler. 

Foruden det meget store fokus på innovation og iværksæt-
teri, får du også almindelige gymnasiefag som fx dansk, 

engelsk, samfundsfag og matematik. Efter de to år på aka-
demiet får du din studenterhue på og kan fx læse videre 
ved at tage en overbygning/et supplerende forløb på 1/2-1 
år, der giver dig direkte adgang til universitet og CBS eller 
du kan blive elev i en virksomhed.
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Det helt særlige for Jesper Buchs  
Iværksætterakademi 

ANSØGNING OG OPTAGELSES SAMTALE

Du søger ind på optagelose.dk. Derudover skal du 
sende en 60 sekunders video om, hvorfor du vil optages 
på Jesper Buchs Iværksætterakademi. Hvis du bliver 
udvalgt, kommer du til en optagelsessamtale hos Jesper 
Buch og en studievejleder. Alt dette kan du læse meget 
mere om på nielsbrock.dk/jesperbuch

MASTERCLAS SES 

Du deltager i spændende masterclasses hver 14. dag 
med Jesper Buch og andre kendte iværksættere fra 
hans netværk. 

VIRKSOMHEDSBESØG

Du kommer på virksomhedsbesøg hos nogle af Dan-
marks mest spændende iværksættervirksomheder.

SPROGSKOLE

Turen går til England allerede på dit første semester, så 
du bliver trænet godt i det engelske sprog. Du betaler 
selv for studierejsen med de penge, du har tjent ved 
koldt kanvassalg. 

GALLAFEST 
Vi modner dig til at blive entreprenør, og du skal også 
kunne begå dig på ”de bonede gulve”. Derfor afholder 
vi en stor gallafest hvert år, hvor Jesper Buch også vil 
deltage.

STUDENTERHUE 
Ved din sidste beståede eksamen får du din studenter-
hue på, som er helt særligt designet for denne uddan-
nelse. 

DIMIS SION

Når du afslutter de to år på Iværksætterakademiet, fejrer 
vi det med en dimission på Børsen, hvor din nærmeste 
familie selvfølgelig også er inviteret.

NÆSTE SKRIDT

Efter de to år kan du enten læse videre eller blive elev.

J E S P E R B U C H S I VÆ R KS Æ T T E R A K A D E M I

Afsætning A 
Dansk A
Engelsk B
Erhvervsjura C
Informatik B
Virksomhedsøkonomi B

Deltage i Company Programme 

Studieture

1 .  Å R 2 .  Å R

Afsætning C 
Dansk C
Engelsk C
Erhvervsinformatik C
Matematik C
Organisation C
Samfundsfag C
Virksomhedsøkonomi C 

Erhvervsfag
Innovation & Iværksætteri

Grundforløbsprojekt

Deltage i Company Programme
Sprogskole i England

Elev i en virksomhed i 2 år

L Æ S E V I D E R E

H OV E D F O R L Ø B - 3 .  + 4 .  Å R

E R H V E RV S K A R R I E R E

Med en fuld EUX* 
har du også  
mulighed for at  
søge ind på fx CBS 
og universitetet


