
 

 
 

 
Kære medlem .

GRAFISK AFDELING, Vækstfabrikken Musicon,
vinder årets Startup pris

- PS vil du være leverandør af konsulentydelser til
Vækstfabrikkerne og Erhvervshus Sjælland?
250 deltagere i Vækstfabrikkens årlige iværksætterevent på Zealand holdt vejret, da Erhvervshus
Sjællands direktør Mads Váczy Kragh i bedste Oscar stil tog sig god tid til åbne kuverten med navnet på
årets startup virksomhed. Da han så endelig kunne udråbe Grafisk Afdeling som vinder, skal vi da ellers
love for at jublen brød løs på de tætpakkede rækker! Det virkede oprigtigt som om, at stifterne Kristian
Emil Petersen og Stefan Cavalieri var lige så overraskede som salen var begejstret. 'Det var slet ikke det
vi havde tænkt os dagen ville bringe, da vi stod op i morges', udtryktes det beskedent. Der er ingen tvivl
om, at Grafisk Afdeling lever op til deres mission om at hjælpe deres kunder til at gøre verden et bedre
sted, hvilket afspejler sig i deres kundekreds og på trods af deres størrelse har de en mantra om både at
have elever og praktikanter for at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Grafisk Afdeling er i dag 6
personer. Endnu engang stort tillykke herfra!
Husk at du som iværksætter kan få gratis vejledning og deltage i Erhvervsforums mange aktiviteter og
netværk, hvilket er muliggjort af vores aftale om lokal erhvervsservice finansieret af Roskilde Kommune.
Hvis du selv kunne tænke dig at stå på podiet til Startup prisen 2020 hører vi gerne fra dig!
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Rådgiverevent: Vil du som privat konsulent være med til at få
Sjællands SMV'er fremad!
Og møde tidligere landsholdsspiller Lars Jørgensen
Hvis ikke alle har opdaget det endnu, så ændrede Væksthus Sjælland per 1. januar navn til Erhvervshus
Sjælland. Erhvervshusene giver specialiseret, uvildig rådgivning til små og mellemstore virksomheder og
såkaldte Vækstiværksættere. En vej ind i et forløb hos Erhvervshuset kan være gennem en afklaring hos
os i Erhvervsforum.
Erhvervshusene skal efter deres indledende rådgivningsforløb videreformidle deres kunder til private
konsulenter og til del af processen har Erhvervshusene brug for en stor pulje af private konsulenter.
Sådanne har vi rigtigt mange af her i Roskilde og i Erhvervsforums medlemskreds og I får nu muligheden
for at lære, hvordan et sådant samarbejde kan fungere.
På Erhvervshus Sjællands rådgiverdag den 13. november får vi nemlig muligheden for at lære om
ordningerne for tilskud til SMV'ers brug af private rådgivere, og hvordan man kommer i spil som privat
rådgiver. Vi håber at se mange af jer der, så vi kan sætte Roskildes mange rådgivere og konsulenter på
kortet for disse muligheder.

Tilmeld via dette link eller tryk på billed/banner herunder : Tilmeld Rådgiverevent
 



 

Roskilde møder Klimaudfordringerne
Roskilde Kongrescenter og Roskilde Universitet inviterer til gratis debatmøde den 25 november. Scenen
sættes af Christian Friis Bach, tidligere udviklingsminister og undergeneralsekretær i FN. Virksomheder
fortæller om deres indsats med klimaudfordringerne. Forskere præsenterer ny viden på området.
Roskildes gymnasieelever giver bud på, hvad der skal gøres for at redde kloden og klimaet.
Klimaudfordringerne!

Læs mere og tilmeld her: Roskilde møder Klimaudfordringerne
 

 

FÅ STYR PÅ IT SIKKERHEDEN I VIRKSOMHEDEN - ZEALAND
INVITERER OG TILBYDER FORDELAGTIG INTROPRIS
IT-sikkerhed er meget mere end tekniske færdigheder - det er vigtigt ikke at glemme den menneskelige
faktor i at arbejde med IT-sikkerheden. Din virksomhed er også en organisation med medarbejdere, der
skal agere hensigtsmæssigt, hvis I skal være i topform i forhold til IT-sikkerhed. På dette kursus vil du få
en generel gennemgang af de problemstillinger, der knytter sig til IT-sikkerhed og som er typiske for
mindre virksomheder. Kurset er intensivt og veksler mellem undervisning og praktiske øvelser.
Detaljer og tilmelding her: Få styr på IT sikkerheden i virksomheden
 

 

Røgfrit Roskilde
Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag partnerskabet Røgfri Fremtid.
Røgfri Fremtids vision er, at ingen børn og unge ryger i 2030, og færre end 5% af den voksne
befolkning ryger i 2030.
Situationen lige nu er, at:



- hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, hvert 36. minut begynder et barn eller et ungt menneske at
ryge, rygeprævalensen blandt de unge er stigende, de sidste 6 år er andelen af rygere i Danmark ikke
faldet.
Men undersøgelser viser heldigvis, at: 9 ud af 10 danskere bakker op om en røgfri fremtid, ingen ønsker,
at deres børn skal begynde at ryge, Vi vil ikke give tobakken videre til næste generation.
Roskilde Kommune er gået med i partnerskabet for at skabe et Røgfrit Roskilde, hvor energien
primært er fokuseret på børn og unge.
Hvis du har lyst til at være med i samarbejdet eller bare gerne vil høre mere, kan du kontakte
Speialkonsulent, Roskilde Kommune Ida Hvitved her : E-mail Ida Hvitved
Læs mere om Røgfrit Roskilde her : Alle tiders Røgfri Roskilde og her Info Røgfri fremtid og
partnerskab
 

 

FYRAFTENSSEMINAR:
KONGEHAL, SOCIALE MEDIER OG FJORDLANDET
Kom med når VisitFjordlandet inviterer turistaktører og andre interesserede fra Fjordlandet til et
spændende fyraftensseminar. Her bliver du blandt andet klogere på den helt nye Kongehal i Sagnlandet
Lejre, sociale medier og fremtiden i Fjordlandet.
Arrangementet finder sted torsdag den 28. november kl. 15.30 i Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2,
4320 Lejre.
Læs mere og tilmeld dig her. FYRAFTENSSEMINAR: KONGEHAL, SOCIALE MEDIER OG FJOR
 
 

 
 

 
TILMELD OG LÆS MERE OM

NETVÆRKSMØDER og AKTIVITETER
TRYK PÅ BILLEDE HERUNDER

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

Medlem til medlem tilbud i november
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 #novembertilbudroskilde2019, 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  
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