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Kontaktperson Tlf. Hjemmeside 

Anne Stecher 60581570 https://flexvirk.dk/

Rikke Amdisen 88444344 https://Www.ciha.dk

Per Holst 20693501 https://wisehome.dk

Maria Jakobsen 40 61 94 93 https://www.jakobsenhuse.dk

Jesper Holm-Jensen 51 51 48 49 https://vrstaging.dk/

Esben Rimi Christiansen 20 10 01 07 https://www.purealgae.dk
Heine Max Olesen 31324224 http://seamanchips.com/

Kenneth Hjortshøj 20410696 https://www.xn--nrvarmevrket-6cbh.dk/

Christina Fisker Kristensen 71 96 90 50 https://www.danskhusoghaveservice.dk/

Thomas Kjerstein 6165 7365 https://nordic-destination.com/

Lars Frello 50403376 https://clevercoffee.dk



Carlo de Silva 41168060 https://www.onelounge.dk/

Nete Vorgaard Holme 22592450 http://www.supperiet.dk

Mette Bue Lorentzen 28252783 https://www.byblomst.dk

Vivi Truelsen 60152575 https://hevi-sugaring.dk

Steen Olsen 70605056 https://www.timesafe.dk

Kim Jensen 78 700 800 https://lexoforms.com/

Morten Vammen 71997188 https://www.classicpartspassion.dk/

Lisette Jepsen 93873900 https://www.cowconcept.dk/

Mads Nielsen 2896 8305 https://www.samsisland.dk/

Christian Østergaard Laursen 71 74 16 18 https://www.montem.io
Lasse Hald Andersen 28192386 http://aarhussoundsystem.dk/

Thomas Schmidt https://www.sinno.dk



Astrid Vinther Andersen 50 98 48 22 https://www.parkshare.dk/

Mikkel Knudsen +45 61 28 80 52 https://grumsaarhus.com/

Rasmus Martens Jakobsen 2082 2991 https://transitiongroup.dk/
Silas Højlund Roswall 93 20 14 28 https://www.reccoon.dk

Mads Holbech Esmann 28 94 04 32 http://esgaard.com/

Mogens Kruhøffer 70 23 10 01 https://bioxpedia.com/

Elias Filt Andersen 30620433 http://www.studly.dk/

Sune Vestergaard 2835 1135 https://www.aarhuskalenderen.dk/

Kristian Emil Larsen 31 23 30 27 https://relion.dk/home.html
Jan Tanderup Petersen 91564700 https://www.signafilm.dk

Martin Jensen 42424042 https://www.3mand.dk/
Kris Herman 77 77 11 11 https://uncovermusic.dk/

Daniel Vilholm Sand +45 30 86 47 14 https://www.wedio.dk/

Simon Brohus 22215091 https://jobla.dk/



Katja Meyer 5020 8000 https://www.eachthing.com

Maria Herholdt Engermann 22 24 13 88 https://www.mannd.dk/

Hjørleif Johansen 53371884
Dennis Bisgaard 45 30 36 89 97 http://www.pureshots.dk/
Alissia 27280222 https://polegoddess.com/
Nikolaj Lykke Viborg 70230080 https://www.dialaegt.dk

Anika Leth 31 31 85 77 https://hjaelptilpaaroerende.dk/

Albert Kirk Iversen 42 72 72 71 https://www.raskrask.dk/

Christopher Geertsen 26276102 https://liiteguard.com/

Simon Breum Fisker 53 76 67 89 https://sculpto.dk/

Casper Grønberg 53807645 https://www.wedbox.com

Louise Thingholm 3157 2081 https://biomcare.com/

Mark Nilsson 42909292 https://www.first-8.dk/



Kort om virksomheden 

FlexVirk er en socialøkonomisk virksomhed,  der ansætter 
fleksjobbere, til at sælge serviceydelser ved at tage 
udgangspunkt i den enkelte ansattes 
kompetencer/ressourcer og leje dem ud på timebasis. 
Ciha sælger legetøj, der udvikler børn og har fokus på 
sprogudvikling 

Wise Home er en intelligent løsning, som igennem 
veludviklet teknologi og digitaliserede processer giver  
ejendomme en stemme. Baseret på sensorer og 
måleenheder kan Wise Home overvåge og analysere en 
række forskellige parametre i og omkring de enkelte 
lejemål i din ejendom. Lige fra fugt, røg, støj, temperatur 
og indeklima til oversvømmelse, indbrud, målere og de 
enkelte lejeres brug af ejendommens vaskeri.
Laver bæredygtige typehuse, der er vedligeholdelsesfrie, 
lavenergihuse  og har et sundt indeklima.   
VR Staging optimer slaget af en bolig, ved at vise 
potentielle købere huset med VR-tegnologi.  

Virksomheden startede som en spæd ide om, at de kunne 
gøre en forskel for et renere miljø og en højere udnyttelse 
af vores ressourcer. Idéen blev til prototype og i dag har 
de udsigt til at bryde barrieren mellem forskning og 
industri og opnå at introducere landbaseret dyrkning af 
tang i Danmark. Dermed kan de levere en sund fødevare 
for et renere miljø. 
SEAMAN laver bæredygtige chips af tang
Nærvarmeværket a.m.b.a. er stiftet i foråret 2018 for at 
sikre boligejere uden for fjernvarmeområder moderne og 
miljøvenlig opvarmning gennem luft til vand 
varmepumper, der er til at betale.

Dansk Hus & Have Service har skabt et unikt online 
system, hvor private, ejendomsselskaber, boligforeninger, 
skoler, institutioner og virksomheder indgår i et win-win 
forhold med dygtige og erfarne virksomheder indenfor 
entreprenør-, anlægsgartner-, brolægger-, håndværker- 
og rengøringsbranchen. Alle underleverandører er 
etablerede virksomheder, der er nøje udvalgt og med 
hvem vi har et meget tæt samarbejde, ligesom vi løbende 
foretager kvalitetskontrol.
Laver natur- og madoplevelser for virksomheder og 
private 

Clever Coffee laver bæredygtig specialkaffe og udstyr til kaffebrygning.



OneLounge giver virksomheder nem, fleksibel og 
økonomisk fornuftig adgang til VIP-oplevelser inden for 
sport og kultur i hele landet gennem én portal.
Supperiet er et cateringfirma med supper ud af huset og 
en lille gaardbutik i præstegaarden.

Byblomst laver bæredygtige grønne arealer i byer og 
producerer deres egne danske planter med fokus på øget 
biodiversitet. 

HEVI Sugaring laver økologisk, naturligt og effektivt 
sukkervoks til hele kroppen. 

Timesafe har udviklet en service platform til registrering, 
drift og vedligeholdelse af tekniske bygnings installationer 
og andet teknisk inventar. Ex. Ventilationsanlæg, 
gadebelysning, filterenheder etc.
Online løsning, der hjælper andre virksomheder med at 
leve op til GDPR regler og giver dem et overblik over alle 
deres aktiviteter  

Classic Parts Passion A/S er dansk firma, der distribuerer 
kvalitets reservedele og tilbehør kvalitet til klassiske 
bilmærke
Cowconcept.dk er en webshop med et bredt udvalg af 
skind tasker og punge i forskellige prisniveauer. Samt 
smykker og mange andre accessories og livstil.

Lokalt destilleri  på Samsø, der laver gin, rom og vodka af 
lokale produkter 

MONTEM udvikler intelligent infrastruktur til forskellige 
sektorer på kommune og nationalt niveau. De er 
specialiseret i at udvikle forskningsbaserede, 
højopløsnings-og lav-power-sensornetværk til 
digitalisering af eksisterende infrastruktur.
Aarhus Sound System producere af bæredygtige højtalere
Schmidt Innovation tilbyder produktudvikling til bl.a. 
landbrugsbranchen og samler kompetencer indenfor 
blandt andet mekanik, elektronik, regulering, 
programmering og projektstyring, til at få  en hurtigere og 
mere effektiv, tværfaglig produktudvikling. 



ParkShare er en platform, hvor både privatpersoner og 
virksomheder, kan udleje deres parkeringspladser når de 
ikke selv bruger dem. Med ParkShare bliver parkering 
mindre tidskrævende, men også billigere for bilisten. 
Parkeringsejeren tjener samtidig penge, på deres 
parkeringsplads, der ellers ville stå tom. ParkShares ide er 
derfor at mindske ubrugte ressourcer, samtidig med at 
fjerne parkeringsproblemet for bilisterne.
Grums laver bæredygtige hudplejeprodukter fra 
kaffegrums 
Rådgivningsfirma der understøtter transitionen til det 
bæredygtige samfund og udarbejder og gennemfører 
strategier indenfor energioptimering.
Et moderne IT-system til vognmænd i affaldsbranchen
Virksomheden er i gang med at udvikle “the Stitcher” som 
er en håndholdt symaskine som syr sår sammen på 
mennesker (og dyr) - The Stitcher vil reducere risiko for 
smitsomme sygdomme, sårskader og vil fuldføre en 
opgave 15 gange hurtigere en læger. 
BioXpedia er et analyselaboratorium, der arbejder med 
human kliniske prøver, der skal bidrage til bedre og mere 
målrettet behandlinger.   
Studly er et online platform, hvor hesteavlere kan  
matcher en hingst med en hoppe med fokus på hestens 
egenskaber.

Bykalenderen er en julekalender fyldt med gratis gaver, 
konkurrencer og overraskelser fra udvalgte virksomheder i 
Aarhus. Kalenderlågerne fungerer som gavebeviser, som 
du kan indløse hos dagens kalenderpartner.

Online platform der gør det let og hurtigt at lave en 
vagtplan for arbejdsgivere. 
Signafilm laver film til videomarkedsføring  
udvikler specialløsninger der passer til kundens unikke 
behov, inden for webudvikling, systemudvikling og 
mobiludvikling som cross-platform apps til både iPhone og 
Android. 
Et system, der gør det let at booke musikere  
Wedio er et fællesskab for udlejning af professionelt video- 
og kameraudstyr, der giver kreative sjæle mulighed for få 
adgang til high-end udstyr, billigt. Ejere har mulighed for at 
aktivere sit udstyr, hjælpe andre og samtidig tjene penge 
på sit udstyr, når det ikke bruges
Jobla er en platform, som  forbinde virksomheder med 
elever der mangler elevplads eller praktikplads.



Eachthing er en online platform, der giver forbrugerne 
mulighed for at forstå, evaluere og interagere med 
produkter baseret på individuelle behov og præferencer.
MANND er en innovativ virksomhed som arbejder med 
nye digitale løsninger til reklame og underholdning, via 
brug af immersive medier som virtual- og augmented 
reality (VR & AR). 
Laver velfærdstegnologi til ældre borgere, så de kan blive 
længst muligt i eget hjem
Laver shots af høj kvalitet og med god smag 
Laver tøj til poledance 
Dialægt laver plakater med citater fra erhverv eller hobbys 
Et online videoforløb (lavet med psykologer), som hjælper 
pårørende til personer med depression 
En online platform, hvor man kan booke en massør til at 
komme hjem til kunden. 
Udvikler funktionelle beklædningsprodukter, som skal 
optimere atleters præstationsevne. 

Sculpto er en serie af kompakte og moderne 3D-printere, 
som gør 3D-print til en leg! Med en Sculpto 3D-printer kan 
du printe direkte fra din smartphone eller tablet.
En app til at planlægge bryllup, hvor man kan holde styr 
på budget, billeder, gæsteliste og meget mere. 
Specialiserer sig på tværs af sundhedspleje og 
menneskelig tarm mikrobiota.
Virksomhed tilbyder førstehjælpsundervisning, vejledning 
og salg af hjertestarter.  



Clever Coffee laver bæredygtig specialkaffe og udstyr til kaffebrygning.




