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Indledning   Aktiviteter og Leverancer 

Projektet blev oprindeligt startet af iværksættere, 

som følte, at der manglede et summit med massiv 

bredde, der kunne inspirere og skabe netværk på 

tværs af både institutioner, iværksættere, bran-

cher og kapital. 

Det er dette ønske, som der i de efterfølgende år 

er blevet arbejdet videre på at opfylde og som re-

sulterede i fuldt hus i Operaen på Holmen i 2016. 

TechBBQ satte fokus på Danmark som: Iværksæt-

ternation, talentfabrik, et godt sted at have karri-

ere, et godt sted at starte virksomhed og et godt 

sted at investere. Målet var at inspirere til en kul-

turændring og understøtte tidlig innovation. Flere 

skal vælge iværksættervejen, så vi kan skabe og 

fastholde scaleups og så vi gennem networking på 

tværs af institutioner, startups, scaleups og inve-

storer kan skabe grobund for nye partnerskaber og 

muligheder, der kan lede til flere arbejdspladser. 

Foruden Industriens Fond havde projektet føl-

gende partnere: Innovationsfonden, Erhvervssty-

relsen, Vækstfonden, Mærsk, Danske Bank, Oticon, 

PROSA, SLUSH, Tryg, Copenhagen Capacity, Dansk 

Industri, Delta, Københavns Kommune, Leo Innova-

tion Lab, Microsoft, Oxford Research, Region Ho-

vedstaden, #Deals, #NordicMADE, Accelerace, Ac-

centure, Beierholm, Bird&Bird, The Camp, Det Kon-

gelige Teater, DJØF, Founders House, Grip, IDA, 

Keystones, Københavns Projekthus, Pleo, Rainma-

king, Saxis, Sli.do, TEC, The Hub, The Marketing Guy 

og Ude af Fokus. 

Størstedelen af partnerkredsen har støttet op i 

form netværk, udstillere, marketing, eksponering, 

facilitering af områder og aktiviteter i Operaen, 

samt økonomisk støtte og generel opbakning, der 

hjalp os med at udvikle TechBBQ 2016 til Danmarks 

største tech- og innovationsevent. 

 

 

 

30 VCere fra ind- og udland blev inviteret til middag 

med de 30 mest lovende startups fra Danmark og 

Greater Copenhagen. Middagen blev afholdt på 

Copenhagen Food Space i de gamle lokaler for Ho-

tel- & Restaurantskolen i den grå Kødby, og i alt del-

tog 27 startups, 25 VCere fra ind- og udland og 11 

Business Angels/Other. 

Iværksætteraktør-arrangement afholdt i samar-

bejde med og faciliteret af Founders House, hvor 

alle iværksætteraktører fra Danmark er inviteret til 

at deltage, så alle kan møde alle. Middagen blev ar-

rangeret af og afholdt på Founders House med 

støtte fra TechBBQ. I alt deltog 72 iværksætterak-

tører. 

Summit i Operaen, som samlede hele det danske 

startupmiljø samt iværksættermiljøet fra Greater 

Copenhagen med internationale talere, tema-ba-

serede “corners” og udvalgte udstillere i foyer og 

på balkoner, samt gode muligheder for netværk og 

møder med potentielle investorer og lignende. Må-

let var at facilitere netværk, fejre iværksættermil-

jøets sejre og lære af dets fejltagelser, samt sætte 

fokus på forskellige problematikker og vigtigheden 

af globalisering gennem oplæg af udvalgt interna-

tionale talere og forskellige relevante paneler. I alt 

gæstede godt 2200 personer TechBBQ 2016, hvil-

ket er en stigning på 120% ift. sidste år alene. 

TechBBQ summit havde indgået en aftale med det 

nordiske samarbejde #NordicMADE om at samle 

de nordiske aktører til roundtable i forbindelse 

med TechBBQ summit til nogle roundtable discus-

sions med særligt inviterede deltagere. I alt blev 

det til 4 roundtable discussions med 36 deltagere 

fordelt på 4 temaer: Event networking, Community 

building, Internationalization, Coordinated marke-

ting. 

20 lovende startups fremviste deres produkt, heraf 

var 10 hardware startups fra Danish Tech Chal-

lenge - Scion DTU. Fokus var på unge og studenter-

startups, der ikke er langt i forløbet og som har 

brug for al den hjælp, de kan få samt mulighed for 

at prøve deres pitch af. 
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TechBBQ ville sætte fokus på ny teknologi og star-

tups inden for områder, som Danmark traditionelt 

er gode til, samt hvad der kan blive “det næste 

nye”. Der var også hjælp og vejledning at hente for 

startups såvel som scaleups. Disse blev placeret i 

Operaens foyer og de 3 første balkoner. 

Der blev oprettet følgende corners på TechBBQ: In-

vestors Corner (3. balkon), Artificial Intelligence 

Corner (Foyer), Virtual Reality/Sound Corner (1. 

balkon), Life Science Corner (Foyer), Build Tech 

Corner (Foyer), Hardware Showcasing Corner 

(Foyer), Startup Services (Foyer). Derudover var 

der adskillige selvstændige udstillere, som ikke 

faldt ind under de forskellige corners. 

I samarbejde med Ultrahack fra Helsinki afholdtes 

et mini-hackathon uden overordnet tema for po-

tentielle deltagere til det store Ultrahack-

hackathon i Helsinki. Præmien til den mest lovende 

deltager var et rejselegat til finalen i Finland. 

Vinderen blev en app, der gør det nemmere at 

styre logistikken af shipping containere, som blev 

præsenteret på scenen i slutningen af dagens pro-

gram. 

Repræsentanter for den prestigefyldte amerikan-

ske accelerator Y Combinator deltog på TechBBQ, 

hvor de havde office hours samt deltog på scenen. 

Jared Friedmann, Kirsty Nathoo og Carolynn Levy 

lagde vejen forbi TechBBQ. På 4. balkon holdt de 3 

sessioner med office hours, hvor håbefulde iværk-

sættere kunne tilmelde sig gennem Y Combinators 

egen hjemmeside. De heldige fik en personlige 

sparringssession og optagelsessamtale med en af 

de tre med mulighed for at blive optaget på acce-

leratorprogrammet. 

Derudover gav Jared Friedmann en lightning talk på 

10 min., og både han og Kirsty Nathoo deltog efter-

følgende i en paneldiskussion om accelerator sam-

men med bl.a. Oussama Ammar fra den franske 

TheFamily. 

Der blev indgået aftaler med og inviteret mediefolk 

fra udlandet, samt sendt invitationer ud til nøgle-

aktører inden for iværksættermiljøet til TechBBQ. 

Målet med aktiviteten var at få Danmark på ver-

denskortet som iværksætternation og Greater Co-

penhagen som iværksætterhub. 

Ud over de danske medier, gæstede Business Insi-

der Nordic TechBBQ og har efterfølgende haft 

bragt en artikel om TechBBQ summit samt nævnt 

eventet, som besiddende potentiale til at udvikle 

sig til et nyt SLUSH. 

Derudover deltog adskillige af de danske nøgle-ak-

tører inden for iværksættermiljøet. I alt blev der 

samlet 39 forskellige nationaliteter i Operaen til 

TechBBQ. Endvidere deltog 40 Business Angels og 

92 VCere, mens der blev holdt 169 møder mellem 

investorer og startups på selve TechBBQ summit. 

52% har angivet, at der er indgået aftaler om opføl-

gende møder i henhold til Oxfords rapport. 

Derudover blev der ligeledes afholdt en middag 

med deltagelse af TechBBQs partnere, sponsorer, 

ambassadører, talere, styregruppe og udvalgte 

VIPs fra ind- og udland. Middagen blev omdøbt til 

Ambassadors’ dinner og fandt sted på Restaurant 

56grader. I alt deltog 77 personer i middagen, hvor 

der var taler af Mee Allerslev, Beskæftigelsesborg-

mester i København, og Ulla Brockenhuus-Schack, 

Managing Partner hos SEED Capital. 

Der blev i år gjort en aktiv indsats for at profilere 

TechBBQ i danske og udenlandske medier samt få 

en større impact på de sociale medier. Der blev 

hentet frivillige ind med specifikke kompetencer in-

den for pressearbejde og social media manage-

ment. Denne indsats medvirkede til at projektet 

opnåede 109 artikler om eller med nævnelse af 

TechBBQ. 

Med interesse fra store medier som DR, TV2, Bør-

sen, Berlingske, Computerworld, Tech Crunch og 

Business Insider nåede TechBBQ et medie reach på 

over 100 mio. brugere/læsere og opnåede en an-

nonceværdi på godt 16,1 mio. kr. 

TV2 var til stede under hele eventet og havde flere 

indslag fra Operaens foyer, hvor de snakkede med 

deltagere og showcasende startups og Business In-

sider reflekterede over TechBBQ, som det næste 

SLUSH. I alt deltog 32 journalister på eventet. 
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Som en del af pressearbejdet blev der også sam-

mensat et ekspertpanel og afholdt et pressemøde, 

hvor iværksættervilkår blev sat på dagsordenen. Til 

pressemødet deltog 20 journalister. På de sociale 

medier fik TechBBQ en mere aktiv tilstedeværelse 

med en forbedret Facebook-side, Instagram, Twit-

ter og LinkedIn. Tidligere år har der kun været fo-

kus på Facebook, men særlig Twitter-kontoen vi-

ser, at der også her er gode muligheder for at nå 

ud til mange. Det kan dog ikke benægtes, at der er 

sammenfald mellem følgere på tværs af platforme. 

Følgerne variere fra privatpersoner til organisatio-

ner og samarbejdspartnere. En Twitter real-time 

tracker viser, at i perioden 18.9-2016-2.10.2016, 

havde TechBBQ et reach på 467.690 Twitter-konti 

og 600.777 impressions på mediet gennem hele 

projektperioden. Dertil var TechBBQ mest trending 

topic på Twitter på selve arrangementsdagen. Kig-

ger man til gengæld på gennemsnitlige delinger 

blandt brugerne tegner Facebook sig som det soci-

ale medie med bedst interaktion, mens LinkedIn 

indtager 2. pladsen og Twitter næsten ingen delin-

ger har. 

TechBBQs målgrupper var studerende fra universi-

teterne, unge iværksættere, erfarne iværksættere, 

iværksætteraktører, business angels og VCs (Ven-

ture Kapitalfonde), samt Corporates, innovations-

afdelinger, medier, udenlandske medier, uden-

landske iværksætteraktører, hvorfor alle aktivite-

ter og tilhørende leverancer var målrettet dem, da 

det er krydsfeltet mellem disse grupper, at der er 

størst chance for at opnå målet om vækst i Dan-

mark og dermed en styrket konkurrenceevne inter-

nationalt. Samtidig er tiltrækningen af internatio-

nale investorer og talere med til at give studerende 

med en iværksætter i maven, startups og scaleups 

en bedre ide om behovet for at tænke internatio-

nalisering ind i forretningsplanen fra starten af. 

Effekt 

Med et mål om at min. 5 iværksættere efterføl-

gende havde møder og samtaler med investorer-

mødet på TechBBQ 2016 var det glædeligt at op-

leve, at det gjaldt for hele 32 af de iværksættere, 

som svarede på den, af Oxford Research, udsendte 

survey efter arrangementet. Af disse 32 har projek-

tet pt. kendskab til min. 1 startup, som efterføl-

gende har opnået en millioninvestering som følge 

af deltagelsen på TechBBQ 2016. 

Samtidig blev der lanceret 3 iværksættertiltag på 

TechBBQ - Tryg lancerede deres iværksætterforsik-

ring, Nordic Makers (Smart Money) lancerede og 

endelig lancerede Leo Pharma deres Hero X Chal-

lenge med en præmie på $100.000. Derudover 

blev der sat fokus på det danske iværksættermiljø i 

medierne med deltagelse af 34 journalister, hvoraf 

4 repræsenterede udenlandske medier. 

Det var målet for TechBBQ 2016 at samle 20 Busi-

ness Angels og 15 udenlandske venturekapital-

fonde i Operaen. Dette blev opnået med 40 delta-

gende angels fra ind- og udland og hele 92 repræ-

sentanter for danske og internationale ventureka-

pitalfonde. Med så mange angels og investorer 

samlet var der rig mulighed for de deltagende star-

tups og scaleups at finde ikke kun funding, men 

også mentorer, medlemmer af advisory boards 

og/eller bestyrelser. 

I alt fik 11 danske hardware startups mulighed for 

at fremvise deres produkter og virksomhed på 

TechBBQ, hvilket gav eksponering til de deltagende 

startups samt en ide for corporates og investorer 

om, hvad der sker inden for dette felt i Danmark. 

Det samme gør sig gældende ift. de 24 danske star-

tups indenfor VR/AR, Sound, BuildTech, AI og 

HealthTech/Life Science, som showcasede på 

TechBBQ. 

Deltagerne på TechBBQ havde gode muligheder 

for at netværke med bl.a. de 22 nordiske iværksæt-

teraktører, som gæstede #NordicMADE’s round 

table diskussioner Samlet deltog 60 udstillere i 

showcasing området. Evalueringsrapporten fra Ox-

ford Research viste, at 83% af de adspurgte delta-

gere var enige i vigtigheden af at have et stort 

event som TechBBQ til at styrke iværksættermil-

jøet. Samtidig oplevede 80% af de adspurgte SME, 

virksomheder og investorer, at de havde fået mere 

viden om det danske iværksættermiljø gennem de-

res deltagelse på arrangementet. Endelig oplevede 
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70% af de adspurgte, at deres netværk var blevet 

styrket, de havde fået nye ideer og inspiration til 

hvordan de kunne sælge deres forretningside, 

samt fået indsigt i nye og vigtige trends og strøm-

ninger indenfor tech. 

Ved at inkludere et showcasingområde med lo-

vende startups, iværksætteraktører og innovati-

onstiltag fra vores partnere og sponsorer, blev der 

sat positivt fokus på de styrker, kompetencer og in-

novative tiltag, der findes i Danmark. 

Den massive pressedækning, som TechBBQ nød, 

har også været med til at skabe en positiv narrativ, 

hvor iværksætteri italesættes som samfundsudvik-

lende, vækstdrivende og større end den almene 

befolkning tror. Det viser unge, at det ikke er en 

urealistisk tanke at gå i gang med sit eget, og at 

man godt kan leve af at tænke i nye baner. 

Med 39 nationaliteter repræsenteret på eventet 

og fokus på at tiltrække udenlandske investorer åb-

nede TechBBQs uformelle koncept, hvor alle var 

lige, og hvor de internationale gæster mødte nogle 

af de folk, som ikke nødvendigvis dukker op ved 

corporate arrangementer med iværksætteri som 

tema. Disse uformelle netværksmuligheder på 

tværs af landegrænser giver en synergieffekt, som 

er med til at styrke det danske netværk, men også 

åbne for et langt større netværk på den internatio-

nale scene, samt giver læringsmuligheder og bre-

dere perspektivering og internationalisering blandt 

de danske iværksættere og iværksætteraktø-

rer.Mere generelt kan det påpeges, at ved at facili-

tere et så åbent netværksarrangement med mange 

forskellige iværksættere og iværksætteraktører fra 

ind- og udland, samt have en intention om at Tech-

BBQ både er en fejring af det seneste års succeser 

og en mulighed for at lære af fejlene, skaber even-

tet grobund for en langt større vidensdeling på 

tværs af landegrænser og brancher. Corporates bli-

ver udfordret på deres ideer om innovation, mens 

iværksættere lærer mere om, hvordan man kan 

begå sig i en corporate sammenhæng. På samme 

vis er de mange keynotes og paneldiskussioner 

med til at åbne et væld af erfaringer fra større virk-

somheder, investorer og kendte iværksættere, 

som deltagerne ellers selv ville skulle skaffe. 

Denne vidensdeling kultiverer nye tanker og mulig-

heden for at se sammenhænge, som ikke var tyde-

lige før, samt undgå nogle af de faldgruber andre i 

samme branche har været gået i. Samtidig viser dét 

det etablerede erhvervsliv, hvilke tanker og strøm-

ninger, der findes i vækstlaget under dem, og gør 

dem opmærksom på problematikker, som med ti-

den kan ende med at disrupte en ellers tænkt stabil 

branche. 

Disse forskellige effekter og resultater kan på sam-

fundsplan være med til at profilere Danmark, som 

en iværksætternation man skal holde øje med i ud-

landet og investere i. Dette vil dermed være med 

til at øge væksten, virksomheds- og jobskabelsen, 

samt styrke vores konkurrenceevne internationalt. 

Endelig bliver der gennem det positive fokus gjort 

op med ideen om, at iværksætteri er en alt for risi-

kabel vej for unge og nyuddannede. 

Forankring og Formidling 

Det er ønsket, at TechBBQ skal være et årligt tilba-

gevendende arrangement, som man ser med f.eks. 

SLUSH og den viden, som der umiddelbart skabes i 

forhold til udvikling, planlægning og afvikling af et 

så stort event forbliver primært i organisationen 

bag, som til gengæld tager et nyt hold frivillige og 

praktikanter ind hvert år, der dermed får indsigt i 

det arbejde, der ligger bag, samt den viden der er 

skabt og bliver skabt årligt. 

I organisationen bag TechBBQ findes der megen vi-

den, men der er stadig steder, hvor der er et for-

bedringspotentiale med henblik på indhentning og 

forankring af viden samt vidensdeling, da det også 

ligger i organisationens DNA, at kontinuerligt øge 

den interne viden i den hensigt at forbedre proces-

ser og projekt generelt. Det er ønsket at forbedre 

dette, hvilket dog kræver flere ressourcer end or-

ganisationen pt. råder over. 
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Med en længerevarende og større funding vil det 

være muligt for organisationen at sikre ressour-

cerne til det, samt videreudvikle på selve arrange-

mentet, således at det kan nå længere ud geogra-

fisk og branchemæssigt, og kvaliteten af talere vil 

kunne øges betragteligt. Ved øget kvalitet er det 

muligt at få indblik i den unikke viden, som mange 

af de højest profilerede talere indenfor iværksæt-

teri besidder. 

Den vidensdeling, som der foregår på selve arran-

gementet mellem iværksættere, iværksætteraktø-

rer, corporates og investorer, vil automatisk blive 

filtreret ud i iværksættermiljøet og det danske er-

hvervsliv gennem oplevelsen og den forandring 

deltagerne naturligt gennemgår, når de bruger en 

hel dag på et arrangement som TechBBQ. Tanken 

er, at projektet skal forankres i en fast organisation, 

som drifter arrangementet og de processer, der 

indgår i at få et stort arrangement på benene. 

TechBBQ er en nonprofit organisation, og det er 

derfor ikke muligt at generere et overskud, men de 

indtægter, som kommer ind via billetsalg bør gå til 

dækning af det seneste arrangement, samt en del 

af driften i det kommende års TechBBQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle projektets resultater og tiltag er blevet formid-

let gennem Oxford Researchs evalueringsrapport, 

samt den store interne afrapportering, som de for-

skellige partnere og sponsorer kan få adgang til ved 

henvendelse til teamet bag TechBBQ og endelig, de 

forskellige artikler fra det forløbne år, der omhand-

lede TechBBQ eller aktiviteter tilknyttet arrange-

mentet og organisationen bag. 
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