
3DEXPERIENCE® Works for Startups

Hvad er
startup-programmet?

HVORDAN SØGER DU OM OPTAGELSE
I STARTUP-PROGRAMMET? 
For at blive optaget i programmet har SOLIDWORKS fastlagt
nogle kriterier, som skal overholdes.

- Din virksomhed må ikke i øjeblikket være SOLIDWORKS kunde 

- Din virksomhed skal eller ville designe, bygge og sælge et fysisk produkt 

- Din virksomhed skal have modtaget mindre end 500.000 kr. i finansiering 

- Din virksomhed skal have mindre end 6.500.000 kr. i samlet levetidsindtægt 

- Din virksomhed må højest have eksisteret i tre år

Hvis din virksomhed nogenlunde passer til kravene ovenfor, er det bare med at 
søge – kravene er blot retningslinjer. Man er ikke nødvendigvis udelukket, fordi 
virksomheden eksempelvis er 3 år og 1 måned gammel. 

ANSØG OM OPTAGELSE  
Du kan søge om at blive en del af startup-programmet ved at udfylde
tilmeldingsformularen på Edge-Team.com/startup
Herefter vil du få adgang til 3DEXPERIENCE software og gratis teknisk support
hos Edge-Team.

Giv jeres
lærlinge og elever 
værktøjet til at
opkvalificere sig 

Det kan være enormt svært for nyopstartet virksomheder at gå fra en idé til et 
færdigt produkt på hylderne. SOLIDWORKS tilbyder et startup-program,
3DEXPERIENCE Works for Startups, hvor nye virksomheder kan få hjælp til at 
komme godt i gang. 

  
  PROGRAMMET GIVER DIG ADGANG TIL FØLGENDE LICENSER: 
  - SOLIDWORKS Entrepreneur Premium 2020  

  - SOLIDWORKS Entrepreneur Simulation Premium 2020  

  - SOLIDWORKS Entrepreneur Flow Simulation 2020  

  - SOLIDWORKS Entrepreneur PDM Standard CAD Editor 2020 

  - SOLIDWORKS Entrepreneur CAM Standard 2020



Få Hjælp til 3D Print
med i startpakken hos Edge-Team
Kom hurtigere fra idéudvikling til design af prototype. Vi hjælper dig med 3D Print
til produktudvikling.
Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder.

”Det er et helt fantastisk sted at stå efter bare 2 år. Vi har alt på plads og er nu klar 
til at trykke på knappen.” ”Det har været en vigtig del i vores hurtige udvikling, at 
vi kom hurtigt i gang med 3D. Der har været en fantastisk support fra det tekniske 
team hos Edge-Team. De har hjulpet os med at udnytte de muligheder, som alle 
funktionerne i SOLIDWORKS giver os.” siger Morten, ElonTech
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Fra startup
til produkt på 2 år

3DEXPERIENCE® Works for Startups

FRA IDÉ TIL
PRODUKT? 
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