
POWERTOWER

POWERTOWER ER FÆLLESSKAB OG POTENTIALEUDVIKLING



PowerTower er:

• Et fællesskab for iværksættere og etablerede 

virksomheder, og er fysisk fordelt på forskellige matrikler i 

omegnen og består af forskellige afdelinger: 

PowerTower Helle, PowerTower Oksbøl, PowerTower Varde 

og Fødevareklynge Skovlund. Alle afdelinger tilbyder sin 

andel i PowerTower fællesskabet.

• Et sted for ildsjæle i Varde Kommune og omegn, som 

brænder for nye idéer og selvstændig virkelyst - og som 

ønsker en hverdag med mulighed for professionel 

virksomhedssparring. 



• En del af ProVarde - et erhvervsfællesskab som i samarbejde 

med lokale mentorer, er med til at udvikle nye virksomheder, 

kompetencer og arbejdskraft i Sydvestjylland.

• PowerTowers værdier læner sig op ad ProVardes strategi -

Sammen skaber vi vækst. 

• Sammen er et nøgleord på PowerTower hvor 

erhvervsfællesskabet skal ses som en andelsbevægelse - hver 

iværksætter ejer sit eget, men er samtidig en del af en større 

erhvervsudvikling i hele omegnen. 



PowerTowers logo er sammensat af en masse cirkler, og symboliserer PowerBoernes boblende 
idéer, og måde at sætte gang i en ringe-i-vandet-effekt – uanset hvor i kommunen du bor. 

Én iværksætter bliver til flere, og det skaber et helt unikt innovations- og iværksættermiljø.

POWERTOWERS LOGO



Innovation
Innovation betyder fornyende eller opfindende og for at 

innovationstanken skal blive en succes, skal det være en del af 

virksomhedernes dagligdag. 

PowerTower tilbyder sparring, værktøjer og viden om innovation 

– og hjælper med nytænkning og kreative ideer til udvikling af  

virksomheder i hele kommunen.



Iværksætteri 

Iværksættermiljø

• For at sikre den enkelte iværksætter de bedste rammer 

for sin virksomheds start og vækst tilbyder PowerTower 

fællesskab og gode iværksætterfaciliteter. 

• PowerTower kender de private tilbud på egnen og vil 

gerne hjælpe dig med at etablere kontakt til disse. 



PowerTower tilbyder
• Rådgivning

• Sparring

• Forretningsudvikling

• Mentorordning



PowerTower er et fællesskab, men vedbliver kun med at 

eksistere, hvis der er opbakning hertil!

ALLE afdelinger af PowerTower bør derfor bakke om 

fællesskabsfølelsen- og sprede budskabet om, at uanset hvor i 

kommunen du fysisk hører til, er du en del af et fællesskab. 

På den måde skaber vi en synergieffekt!

Tak for i aften!


