
 

 
 

 
Kære medlem .

BORNHOLM, BOBLER OG BØVL

Special announcement!! Der er nu blot 241 dage til ATR 42 letter fra Roskilde Lufthavn med kurs direkte
mod solskinsøen og Folkemødet 2020. Vi takker for den store interesse, og kan samtidig meddele at det
stadig er muligt at booke sig ind på både vindues- og gangpladser! Et par FAQ's som vi lige vil dele. Flyet
er chartret udelukkende til os medlemmer af Erhvervsforum, der er plads til 44 personer og der skal
fyldes op til sidste plads, før økonomien holder. Prisen er fastsat efter, at vi således har vort helt eget fly,
og at afrejse og hjemkomst finder sted i Roskilde Lufthavn. Tid er penge og vi undgår transport til og fra
Kastrup, parkering, securitykøer og anden spildtid i processen. Det bliver stort, så tilmeld dig før gaten
lukker om kort tid!

Vi kan meddele fornem tilslutning til november måneds medlemsnetværksmøde på Ragnarock, hvor
der også bydes på bobler og tapas. Selvom den 26.11 kan virke lidt ud i fremtiden, gør vi opmærksom
på, at vi har en øvre grænse på 50 personer på dette arrangement, så har du overvejet deltagelse er det
tid til næste skridt!

Der er nu gået godt og vel et år siden EU's persondatoforordning trådte i kraft med en del forvirring og
bøvl ude i virksomhederne som resultat. Tiden der er gået har på positivsiden medført, at der er
akkumuleret en masse erfaring, cases og også domme på GDPR området, og det er så interessant at vi
sætter spot på dette ved et fyraftensmøde den 19. november. Så er du er du ikke helt ude på den
anden side af dine GDPR-indsatser eller bare nysgerrig på, hvad der er sket siden dead-line i maj sidste
år, så er tilmelding åben!

Erhvervsforums nyhedsbrev holder efterårsferie i uge 42, og mens du venter på mere nyt i uge 42, kan
du eventuelt overveje, hvordan du kan blive din helt egen nyhedskanal. Det kan lære om til
workshoppen Content Marketing, der finder sted den 29. oktober. Målet er at styrke dine
kunderelationer med bedre bundlinje til følge. Det kan man vist ikke rigtigt sige noget imod, det skulle da
lige være god efterårsferie, hvis I har planlagt en sådan og vi ses derude!

Med venlig hilsen

TEAM ERHVERVSFORUM
 
 

 



 

 

 

 

 

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/come-fly-with-us-til-folkemoede-2020/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/fyraftenskulturmoede-gasolin-saerudstilling-saa-kom-med-mig/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/fyraftensmoede-gdpr-hvad-har-vi-laert-siden-implementeringen/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/content-marketing-workshop-faa-kvalitetsleads-og-opbyg-loyalitet/


Lerke Konsult
Er jeres virksomhed træt af forandringer, der aldrig kommer helt i mål eller hvor man ender med alligevel
at gøre som man plejer?
Så er det Lerke Konsulent, I har brug for!
Lerke Konsulent arbejder ud fra metoder og værktøjer i ’Model for Improvement’.
Kombineret med adfærdsdesign (f.eks. Nudging) fremkommer løsninger til, hvad den enkelte
medarbejder og leder konkret skal GØRE for at nå målet og samtidig sikre, at det bliver en forbedring og
ikke bare endnu en forandring.
Gennem rådgivning, undervisning og coaching er Lerke Konsulent med i hele processen så også
implementeringen bliver en succes.
Læs mere hér: Lerke Konsulent
 
 

Krea Space
Krea Space er et nyt udspil fra iværksætter og multimediedesigner Martin Asring! Virksomheden har et
klart fokus på at skabe din virksomheds visuelle grønne historie! I en tid hvor mange kunder kræver at
leverandører er opmærksomme på FN's verdensmål.
Her kan Krea Space's kompetencer inden for innovation, IT og design komme i fuldt spil, når din grønne
profil udadtil skal kobles med mulige strategier, for at arbejde konkret med fx. en klimavinkel. Vi kan her
bekræfte, at det ikke kun er store koncerner, men alle typer af virksomheder, der kan arbejde mod både
en reel grøn profil og en visuel fortælling herom. Lille eller stor spiller i markedet, så starter det for alle
med det første skridt som bidrag til at løse fx de fælles klimaproblematikker. Krea Space kan hjælpe med
at finde dine bedst mulige bidrag og fortælle din visuelle identitet på det grønne område. Er du nysgerrig
på, hvordan din grønne fortælling kunne se ud, så kontakt Martin Asring på 61 60 72 05
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Medlem inviterer til workshop - Den gyldne spade
Kald en spade for en spade… Sådan burde det jo være. Det sker bare ikke, når tingene skal have et
navn – uanset om det gælder kommercielle produkter eller kunst. Vi drages når vi ser ord som ”extreme”,
”power”, ”luksus” og lignende – vi vil manipuleres!
Har du produkter eller ydelser, som trænger til at få et ny twist og dermed også muligheden for et nyt og
moderne navn? Grib chancen og tag med til en sjov og anderledes workshop om navngivning af
produkter, hvor du kan lade dig inspirere af kunsten.
Du kan få lov til at deltage, hvis du er parat til at arbejde sammen med de andre deltagere og selv være
klar til at tage imod nye idéer til, hvordan din virksomhed kan få endnu mere power bag dine ydelser og
produkter.
Læs mere om workshoppen og info her : workshop businesshouse
 

Klimafond Roskilde Kommune
Klimafonden støtter op om nye initiativer ved at muliggøre projekter og skabe strategiske samarbejder på
klimaområdet mellem virksomheder, videninstitutioner og foreninger. Fokus er projekter indenfor
sundhed, affald, transport og fødevarer, og fonden er på 200.000 årligt. Mere om fonden, kontaktperson
og ansøgningsfrist i linket her: Klimafond Roskilde Kommune
 

Klimapris - Roskilde Kommune
Klimaprisen gives til til en eller flere virksomheder, som har gjort en særlig indsats for omstilling til grøn
og bæredygtig produktion og har lokal forankring. Byrådet har afsat 50.000 til klimaprisen i 2019. Mere
om prisen, kontaktperson og ansøgningsfrist i linket her: Klimapris - Roskilde Kommune

 
 

 
TILMELD OG LÆS MERE OM

NETVÆRKSMØDER og AKTIVITETER
TRYK PÅ BILLEDE HERUNDER
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http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-paa-bisque-porcelaensmalingscafeen/


 

 

 

 

Medlem til medlem tilbud i oktober

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/foredrag-alt-for-meget-tid-haster-det-eller-det-bare-vigtigt/
http://erhvervsforum.biz/?post_type=aktiviteter&amp;p=2335&amp;preview=true
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/lokalt-netvaerksmoede-disco-og-diger/
https://ehsj.nemtilmeld.dk/47/


Hvis du ikke allerede har en gratis Instagram-konto, så er det måske nu du skal oprette en. For
Erhvervsforum Roskilde giver dig muligheden for at give gode tilbud, som samles direkte på
Medlem til medlem tilbud.

Skriv blot hashtagget #oktobertilbudroskilde2019, så bliver dit tilbud vist.

 
 

 

 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tfl.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00
info@erhvervsforum.biz  

 

 
Afmeld Nyhedsbrev
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