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Ansøgningsskema til DR1s LØVENS HULE sæson 5 
 
 
Vi skal vide følgende om din forretning og tanker omkring en eventuel deltagelse i tv-programmet. 
 
 
Venligst vedhæft følgende information for at fuldende din ansøgning: 
 

1. Nedenstående formular – grundigt udfyldt 
2. Fotos af alle ansøgere 
3. Klare billeder af produktet eller repræsentative billeder fra din virksomhed 

(billeder ikke for tunge) 
4. Øvrige relevante dokumenter (forretningsplan, budgetter eller lignende) 

 
Det hele mailes samlet til redaktionen på LH@unitedtv.dk 
 
Vi modtager også gerne et link til en videopræsentation af din forretningsidé, virksomhed eller 
produkt, eksempelvis på Vimeo som privat video. Vi vil se videoen med stor interesse, men det 
er ikke en forudsætning for ansøgning. 
 
 
OBS: Vedr. personlige oplysninger og samtykke til behandling af data: 
Med indsendelse af nedenstående udfyldte ansøgningsskema samt indsendelse af andre 
personlige og forretningsmæssige oplysninger, giver ansøger samtykke til, at United 
Production ApS kan opbevare og behandle disse data i overensstemmelse med dansk 
lovgivning og EU-lovgivning. 
 
Alt hvad du/I sender til programmet, vil indgå i vores redaktionelle research. Vi behandler 
alt indkommet materiale med fortrolighed.  
På grund af den casting vi laver, modtager programmet masser af forretningsidéer, og vi 
kan derfor komme ud for, at flere indkomne ideer ligner hinanden. 
 
Iværksætteren skal være indforstået med, at iværksætterens præsentation af forretningsidé 
senere kan blive optaget og vist på tv og andre platforme. Offentliggørelse af 
forretningsidéen er på iværksætterens eget ansvar og initiativ. 
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Ansøgningsformular 
 
Navn(e) på ansøger(e): 
 
Fødselsdato på ansøger(e): 
 
Firmanavn: 
 
Eventuel hjemmeside: 
 
Telefon: 
 
E-mail: 
 
Firmaadresse (gade, postnummer, by): 
 
 
 

1. Opsummér din forretningsidé i en kort sætning: 
 

 
 

2. Beskriv din forretningsidé udførligt (mindst 5-10 linjer): 
 

 
 
 

3. Ansøgt beløb og procentandel til løverne: 
a. Hvor stort et investeringsbeløb søger du? 
b. Hvor stor en andel af din virksomhed vil du afgive i procent? 

 
*Vær opmærksom på, at løverne som minimum skal lægge hele det beløb, du søger, før en aftale kan indgås. Eksempel: 
søger du 1 mio. kroner, skal én eller flere løver tilbyde dig 1 mio. kr. eller mere. Omvendt, tilbydes man mindre end 1 
mio. kroner, kan aftalen ikke indgås. Procentandelen kan derimod altid forhandles både større eller mindre.  
 

c. Hvad skal investeringen bruges til? 
d. Hvor meget har du allerede investeret i forretningen selv? 
e. Har din virksomhed andre investorer? Indtast i så fald navn, beløb og 

aktier i %. 
 
 

 
4. Forretningens nøgletal: 

a. Resultater de seneste tre år:  
Omsætning, 2016:    2017:    2018: 
Årsresultat, 2016:    2017:    2018: 

b. Prognose for de næste tre år: 
Omsætning, 2019:    2020:    2021: 
Årsresultat, 2019:    2020:    2021: 

 
 

5. Hvem er dine tre største konkurrenter? 
a. 
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b. 
c. 

 
 

6. Målgruppe og kundekreds: 
a. Hvilken målgruppe retter din forretning/dit produkt sig til?  
b. Har du en eksisterende kundekreds?  
c. Hvis ja, beskriv din kundekreds:  

 
 

 
7. Fortæl om forretningsideens/produktets/virksomhedens historie: 

a. Hvordan og hvornår begyndte du? 
b. Hvordan har udviklingen været? 

 
 
 

8. Mål og vision? 
 

 
 

9. Styrker og svagheder? 
 
 
 

10. Fortæl os kort om dine personlige egenskaber, uddannelse samt dine erfaringer som 
iværksætter: 

 
 

 
11. Løvens Hule er ikke bare et sted for potentielle investeringer, men også et tv-program, hvor du i 

et tv-studie skal præsentere dit projekt for tv-seerne. 
Beskriv, hvordan du vil udføre din pitch af din forretning:  

a. Hvem møder op i studiet?  
b. Hvilke rekvisitter/statister vil du medbringe? 
c. Hvad skal der foregå?  

 
*Bemærk: Pitchen må højst vare 2 minutter. 
*Bemærk: Man ikke må benytte elektroniske præsentationer som PowerPoint mm., dog må man gerne fremvise 
online site, app eller lign. på fem medbragte iPads eller iPhones). 

 
 

12. Hvem af de fem løver vil du helst have som investor i din forretning og hvorfor?  
 
 
 

13. Hvordan fandt du ud af, at vi søger iværksættere til Løvens Hule sæson 5? (tv-spot, dr.dk, et 
Facebook-side, radio, fra ven eller familie osv. osv.) 

 
 
 
Send din ansøgning til LH@unitedtv.dk (vedlagt dokumenterne jf. side 1). Notér venligst dit 
firmanavn i e-mailens emnefelt. 


