Anbefalinger fra deltakere på
Global Entrepreneurship Training (GET) 2012:
Ja, de «Babson» dagene var noe an de mest lærerike dagene som jeg har hatt. Ikke bare
innholdet - men også presentasjons- og læringsteknikker var unike og det var ikke tvil
om deres kunnskap! Og det var første gang for meg å møte slike personer som har skapt
så store verdier, og det var givende å høre deres visjoner og erfaringer.
Dr Harsha Ratnaweera, CEO, Doscon AS
GET var lærerikt og inspirerende. Gode foredragsholdere med reelle «case». I tillegg til
det faglige får man utvidet nettverket sitt til andre som også er i en veldig lik situasjon.
Et nettverk man får god bruk for senere. Takker Innovasjon Norge for å organisere et så
godt faglig program.
Jonny Bjørnset, CEO, Vestnes Ocean AS
GET gave me a lot of insight about the US market and pitching. The most valuable for me
was all the connections I got and what I learned about how small companies can
outcompete big companies. GET is a fantastic opportunity to grow your company!
Oskar Blakstad, CEO, Explorable AS
Jeg er veldig fornøyd med utbytte fra GET programmet. Dette er en arena som gir tilgang
til meget erfarne forelesere fra det mest anerkjente studiestedet for entrepenørskap i
USA. Programmet var en nyttig øyeåpner for hva som kreves for å lykkes – og hva
investorer ser etter.
Samlingene var lagt opp slik at vi ble godt kjent med hverandre og fikk innsyn i mange
spennende satsninger.
Samlet sett er jeg meget positiv til GET og anbefaler alle som får muligheten et GET
program å bli med!
Stig Linna, Gründer E-vita & Daglig Leder, Kaizit as
GET er et inspirerende og nyttig program. Du merker at hele programmet er tilpasset og
gjennomarbeidet over en lengre periode. Gjennom møte med andre i samme situasjon,
gode foredragsholdere og «caser» som konkretiserer både teori og praksis, var min
opplevelse at jeg fikk et nytt og utvidet perspektiv på flere avgjørende områder for vår
videre satsning. Vidar Fagerheim, CEO, Shiplog
GET er en unik muligher til påfyll av relevant faglig innhold fra svært kompetente
foredragsholdere. Mye av det du lærere kan anvendes umiddelbart. Esben Keim, CEO,
Kikora, Oslo
Vi har hatt stor glede av Bobston oppholdet. Det er synspunkter og
holdinger som vi benytter svært ofte i de daglige prioriteringene. Vi
fikk rett og slett med oss noen gode modeller for navigering i det
korte og det lange perspektivet..
Rolv Møll Nilsen, Styreformann, og Thorstein Tønneson, CEO,
TinyMesh, Østfold

For oss i Whitefox har GET vært en svært nyttig erfaring. Det
faglige innholdet er givende, og har gitt oss kunnskap og verktøy
om prismodeller og forretningsutvikling som vi benytter hver dag i
vår daglige drift, samt i vårt langsiktige strategiarbeid.
Å få hjelp med å definere konkrete utfordringer og muligheter for
internasjonell vekst i egen bedrift, gjennom praktiske og reelle
caser, har gitt oss mye bedre muligheter til å vokse til en
internasjonal aktør. Vi anbefaler GET-programmet sterkt til alle
bedrifter som har planer om å vokse i et internasjonellt marked.
Johan Wikstrøm, Sales & Marketing Manager, og Simon Flack,
CEO, Whitefox, Nordland

For meg var GET en vitamininnsprøytning med nyttig, direkte og
konkret innhold. GET tilførte meg ny kunnskap, nye kontakter med
interessante og dyktige mennesker og mye gründer-energi.
Anbefales.
Tor M. Østervold, CEO, ecosubsea, Hordaland

Deltakelse i GET ga meg påfyll både faglig og personlig som gjorde
meg bedre rustet til å møte de utfordringer ledere i vekstbedrifter
møter. Forelesere og tilretteleggere holdt et høyt nivå, hadde
relevant erfaringsbakgrunn og inspirerte. Jeg møte også flere
bedriftsledere som hadde tilsvarende utfordringer som meg og vi
hadde stor nytte av å utveksle erfaringer. Noen av de gjør vi
business med i dag.
Kristian Rathe, Daglig Leder, InitialForce AS, Trøndelag

Anbefalinger fra deltakere på
Global Entrepreneurship Training (GET) 2011:
GET har vært udelt positivt, særlig gjennom gode forelesninger og
diskusjoner med svært erfarne forelesere og ikke minst gjennom
andre deltakere. Her har GET hjulpet meg som leder til å reflektere
over valg som må gjøres og valg som må omgjøres. Det har vært en
bevisstgjøring i forhold til hva som er viktig å ha i bakhodet for å
oppnå videre vekst og suksess.
Tine Rørvik, PhD/CEO, Norner AS, Telemark

GET programmet har vært inspirende, lærerikt og
relasjonsskapende. Babson var nær perfekt, det var meget høy
kvalitet på deltagerene og organiseringen har vært upåklagelig. Det
et påfallende hvordan bedriftene fra vidt forskjellige bransjer møter
de samme utfordinger og stilles ovenfor relaterte problemstillinger.
Erfaringsutvekslingen har vært ubetalelig.
Finn Kristian Tokvam, Managing Director, Tokvam AS, Oppland

Det faglige var lagt opp slik at alle kunne delta uansett bakgrunn, og
kombinasjonen mellom faglig påfyll og utfordringer på det personlig
plan var unik (jeg hadde studert både Bachelor- og Mastergrad i
Internasjonal Business og Bedriftsledelse i utlandet). Vi ble
bevisstgjort på og samtidig drillet i små ting som kan gjøre oss til en
bedre entrepreneur, og uansett personlighet og faglig bakgrunn så
tror jeg alle tok med seg litt ekstra ’guts’ og inspirasjon til å stå på
når de kom hjem.
I tillegg, så sitter jeg igjen med en stor gruppe meddeltagere som
alle er i startfasen i ulike bransjer i hele landet, som alle har blitt
mine venner, og som jeg helt sikkert kommer til å ringe om jeg
trenger et råd eller en god samtale i fremtiden!
Cecilie Bjørge, Daglig leder, Bjørge Ocean AS, Møre og Romsdal

Som daglig leiar for Kitemill AS var eg heldig å bli tatt opp som
deltakar på GET 2011. Leiinga i selskap var usikre på om dette var
riktig bruk av ressursar å sende bort underteikna i ei kritisk tid. I
ettertid er konklusjon at deltaking var ei heilt riktig avgjersle. GET
programmet har gitt meg ei djupare innsikt i kva utfordringar
selskapet stod over for. Selskapet har justert strategi og plan, men
mest av alt forbetra retorikken i presentasjonar av selskapet. Dette
har ført med seg gode resultat. Som ein bonus på toppen var det ein
relasjon gjennom GET programmet som løfta Kitemill ut av den
krevjande perioden. Selskapet har i dag fått inn to nye sterke

eigarar; Pemco Invest og Kongsberg Innovasjon. Med sistnemnde er
det signert ein kontrakt som sikrar tilgang på kompetente ressursar i
Kongsberg miljøet. Me haustar no lovord blant tidligare kritiske
bransjefolk, og me har oppnådd direkte kontakt med viktige
avgjersletakarar. Det neste målet er å sikre ein strategisk kunde til
planlagde demonstrasjonar. Både underteikna og resten av leiinga
er samde om at dette er det beste utgangspunktet me kunne venta
å få i den korte tida som har gått sidan programmet starta.
Thomas Hårklau, Daglig leder, Kitemill AS, Hordaland

GET gir globale muligheter et ansikt!
Vi har fått tilgang til et stort internasjonalt nettverk med
kompetanse i verdensklasse.
Fordi jeg deltok på GET kom jeg også i kontakt med Leslie Charm
ved Babson College. Han bruker jeg som rådgiver på
forretningsutvikling (prismodeller, vekst, internasjonaliering og alt
annet man trenger å diskutere med noen). Han er en mentor innen
faget og vil være spesielt viktig for oss i den internasjonaliseringsprosessen som vi nå har har påbegynt.
Om dere trenger sannhetsvitner på at økonomisk hjelp og nettverk
via Innovasjon Norge virker, så er det bare å bruke oss! Dette hadde
ikke vært mulig uten den hjelpen vi har fått fra dere!
Heidi Blengsli Aabel, CEO, Checkware AS, Trøndelag

Anbefalinger fra deltakere på
Global Entrepreneurship Training (GET) 2010:
- Det var fantastiske og lærerike dager på Babson College - jeg kan
anbefale programmet på det varmeste. Programmet har vært svært
nyttig for oss spesielt ift. planlegging og gjennomføringen av firmaets
vekststrategi.
Tor Arne Hauge, Gründer og direktør for forretningsutvikling
Quickflange AS, Agder
Vinner av NHOs Nyskapingspris 2010

- Foredragsholderne var eksepsjonelt kunnskapsrike og svært
inspirerende. Vi ble presentert for innovativ forretningsutvikling, noe
som er midt i blinken for meg og min bedrift. Babson identifiserer
konkrete muligheter og utfordringer bedriften vil møte i en vekstprosess.
Undervisningen var basert på gjennomgang av reelle situasjoner for
bedriften. Det var svært bra at vi fikk praktiske oppgaver. Jeg kunne
koble det jeg lærte med den realiteten jeg og min bedrift er i.
Jeg har hatt svært stor nytte av GET-samling i Boston, der jeg hver dag
har foreleserene sine råd og tips i bakhodet når det gjelder å ta viktige avgjørelser etc.
Etter fusjon har lærdommen vært enda mer nyttig. Personlig har jeg tatt steget fra å
være i kulissene som leder til å ”ta over” hele ledelsen i bedriften, samt utekontor og
avdelingskontor. Erfaringene mine fra Boston har gjort at jeg føler meg mye tryggere på
dette valget.
Gry Cecilie Sydhagen, CEO/Founder, Metizoft AS, Møre og Romsdal
Årets gründerkvinne 2009

- GET is one of the valuable services that have made significant
contributions to Mobiletech's ability to grow our international presence.
Innovation Norway has provided Mobiletech with relevant, competent,
and consistent assistance during an important period where we as a
company have achieved significant progress internationally. Innovation
Norway's ability to anticipate and adapt to our needs have resulted in a
very effective working relationship.
Christian Erichsen, CEO and Espen Askvik, founder, Mobiletech AS,
Hordaland

- An exceptional program - with full integration of everyone’s own
issues. Never tired, always listening- I think it's exactly the kind of
inspiration and knowledge that new start up companies and
entrepreneurs need. I will certainly review my business in relation to
all aspects discussed!

Rosalind Russel, CEO og gründer, Plastid AS, Rogaland
Stipend fra Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse 2010

- Jeg må få takke for en meget inspirerende og lærerik uke. Opplegget
(på Babson) var perfekt. Professorene der var ”outstanding”, og
diskusjonene med dem og de andre deltakerne var også veldig bra! Jeg
synes det var nyttig å kunne dele erfaringer med så mange
kunnskapsrike og kreative ”medstudenter”.
Per M. Grøsvik, CEO og Grunder, Shipadmin AS, Møre og Romsdal

- Noe av det mest nyttige jeg har vært med på!
May Kristin Røen, CFO, iSentio AS, Hordaland
Vinner av Innovasjon Norges Reodorpris 2008

- The teachers at Babson had a lot of experience from business life
and were themselves successful entrepreneurs - and great at using
the case studies to make their points. We were constantly challenged
and got a lot of useful tips, learning, real life experiences and useful
advice.
Tor Hodne, Adm. dir. og gründer, Viking Desalination System AS,
Agder

- A very useful personal experience. Highly recommended.
Eivind Sivertsen Gransæter, CEO & gründer, Mirmorax AS, Rogaland
Innovation award winner på Oslo Innovation week 2010 (from the
Norwegian Polytechnic Society

- GET programmet var veldig nyttig for Wave Energy.
Kurs opplegget på Babson var lagt opp på en måte som gjorde det lett
å dra paralleller til egen situasjon og egne utfordringer. Lærerne var
meget dyktige, med lang og bred praktisk erfaring fra det å bygge opp
en bedrift. Lærerne var også usedvanlig dyktige til å involvere,
engasjer og lære bort egen kunnskap. Det å kombinere opplæringen på

Babson med direkte markedsreise til USA var en kjempe nyttig måte å få bruke det vi
hadde lært i praksis.
Monika Bakke, Wave Energy AS, Rogaland

- The conclusion from our five days in Rio is simple and short: It gave
us a good introduction to the Brazilian market opportunities &
challenges and that Nature Technology Solution AS would like to
continue exploring this possibility. I am impressed with the network
Innovation Norway has within our industry sector and how dedicated
the market- and business advisors are.
Trond Aarestrup, CEO and Stig Keller,
Nature Technology Solution AS, Rogaland

