
 

 
 

 
Kære medlem .
Så er det atter tid til at konsultere kalenderen for at låse datoer til nye netværksarrangementer med
Erhvervsforum & Friends!

RAGNAROCK - museet for rock, pop og ungdomskultur, kører i øjeblikket den ikoniske særudstilling om
Gasolin i anledning af 50 års jubilæet for bandets start. 'Så kom med mig' åbnedes den 13. september på
smukkeste vis af vor Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen, og nu er det snart vores tur til at se den. Der
er således både dømt rock og Ragnarock, når rockmuseet den 26 november er vært for rundvisning og
traktement for Erhvervsforums medlemmer og efter sigende kommer de langstilkede også frem ved den
lejlighed. Når vi kigger os omkring i inderkredsen var der da enkelte af os tilstede i 1969, da 'gasserne'
leverede den ene landeplage efter den anden, så har du lyst til at opleve eller genopleve højdepunkter fra
Gasolins storhedstid, så er det ind og sætte kryds ved den 26. november.

Med Gasolin-udstillingen kommer vi en tur ind i et rockstjerne univers, men er du til andre dunkende
rytmer vil der den 13. november være mulighed for et besøg i diskoens verden, når netværket og de
lokale den trommes sammen hos Disco World i Jyllinge! Denne novembermorgen skal vi som altid
netværke, men vi skal også spænde vandrestøvlerne for at kigge på det igangværende digeprojekt, som
vi naturligvis får en kyndig status på ved samme lejlighed.

Rock, disco og diger - det er Ragnarock og Disco World i november!

TEAM ERHVERVSFORUM
 

 



 
 

 
CONTENT MARKETING WORKSHOP

Content Marketing workshop – få kvalitetsleads og opbyg loyalitet
Vi lever i en verden, hvor hurtige informationer dominerer dagsordenen, fordi mantraen er, at man kun
kan holde folks opmærksomhed fanget i splitsekunder, før de er videre til næste tekst eller levende
billede. Men dette er ikke den eneste måde at få kundernes opmærksomhed på, for heldigvis er der
stadig mennesker, som ønsker ny viden, dybdegående information og som ønsker at engagere sig i
indhold målrettet til dem!
Disciplinen hedder Content Marketing, og dette lancerer vi nu som et nyt kursus i samarbejde med JJ
Kommunikation. Content Marketing er en marketingdisciplin i egen ret, som handler om at engagere og
aktivere dine målgrupper gennem værdifuldt og modtagerrettet indhold på dine egne mediekanaler.
Du har mulighed for at blive din egen nyhedskanal på dine sociale medier, website, video, nyhedsbrev
mv. Det handler om, at du skal dele ud af dig selv og din viden for at få noget igen. Til gengæld får du
med content marketing ofte mere kvalificerede leads, end når du annoncerer.
På workshoppen får du en introduktion til Content Marketing med konkrete eksempler på, hvad der virker
– og hvad der ikke virker. Du lærer, hvordan du med strategisk content marketing kan maksimere
udbyttet af dine egne mediekanaler, styrke relationen til dine kunder og sælge mere.

Der er mere information om Content Marketing i links nedenfor, og du kan som altid tilmelde dig på
banner eller her: Tilmeld Content-marketing

For mere information, kontakt gerne Allan Lyhne her: Allan/Erhvervsforum
Læs mere om Content Marketing som disciplin her: Online-marketing disiplin
Eller få mere information om workshoppen her: Content-marketing kursus

 
 

 
 

 
WORKSHOP TA´ KONTROLLEN OVER DIN MARKEDSFØRING

Du har sikkert forsøgt en masse forskellige former for markedsføring – måske sidder du selv med det,
måske har du ansatte til det, eller måske har du hyret hjælp udefra. Men du føler stadig ikke der er
sammenhæng i din indsats eller har en klar ide om, hvad du skal bruge hvornår og hvorfor.
Så er dette en workshop for dig, der ønsker at få dit fundament på plads - og undgå at spilde tid og
penge på din markedsføring, og i stedet skaber og bevarer overblikket over din egen markedsføring - fra
strategi til handling.
Workshoppen er relevant for virksomhedsejere og ledere af små og mellemstore virksomheder, samt
medarbejdere med ansvaret for ekstern og intern kommunikation og markedsføring.
Yderligere detaljer om workshoppen og tilmelding her: Ta kontrollen over din markedsføring eller via
banner nedenfor.

Har du spørgsmål til arrangementet, kontakt venligst Allan Lyhne på email Allan/Erhvervsforum
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ÅRETS STORE IVÆRKSÆTTER-EVENT,

Zealand, Maglegårdsvej 2, Roskilde
Kom til gratis arrangement om iværksætteri d. 30. oktober kl. 8.30 - 16.00, hvor du bl.a. kan høre Jacob
Risgaard fra Coolshop.com og Løvens Hule fortælle sin egen historie og få tips og tricks til at tænke ud af
boksen, for at lykkedes som iværksætter. Få styr på om din virksomhed kan lykkedes på Facebook med
Nick Traulsen fra The Marketing Guy og hør om hvordan du bruger personlig branding til at sælge med
Irina Olsen.

Deltag på forskellige workshops om markedsføring, salg, video og finansiering med The Marketing Guy,
Marie Vagn-Hansen, Meltwater, Emotionelle Kundetyper - den sikre vej til loyale kunder og få ny viden og
inspiration til udviklingen af din virksomhed. Masser af muligheder for at netværke med andre
iværksættere på dagen.

Tilmeld dig gratis i dag her: Iværksætter-event

Den store STARTUP EVENT afholdes i et samarbejde mellem Vækstfabrikkerne, DANA - A-kasse for
selvstændige, Zealand og Erhvervsforum Roskilde.

Har du spørgsmål til dette arrangement, kontakt gerne Allan Lyhne her: Allan/Erhvervsforum

Yderligere information og tilmelding ved tryk på banner nedenfor.
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Herslev Bryghus
Herslev Bryghus er et af Danmarks få gårdbryggerier; det vil sige, at kornet til øllet dyrkes på markerne
omkring bryggeriet. Øllet bliver serveret helt frisk fra tank i gårdbutikken, hvor du også kan smage
Fjordlandet i både i hjemmebag, økologisk kød og sæsongrøntsager.
Herslev Bryghus er et bryggeri med visioner for både smagen, naturen og biodiversiteten i landskabet, og
bruger i videst mulig udstrækning lokale råvarer. Ingredienserne kommer fra samarbejdspartnere på
egnen, der også bruger hinandens restprodukter i et cirkulært fællesskab.
Læs mere om Herslev Bryghus her : Herslev Bryghus
 

GRUNDSMAG
Grundsmag er en mangfoldig madvirksomhed.
Grundsmag driver et økologisk spisehus, catering og madskole i hjertet af Roskilde.
Hos Grundsmag hylder de råvarerne, den gode enkle smag og madhåndværket, og arbejder altid med
udgangspunkt i den danske sæson, i spisehuset bliver der serveret hverdags mad og brunch som
tilberedes fra bunden af.
Grundsmag er inspirerede af det dansk og franske køkken, de giver de gode gamle klassikere et
moderne grønt tvist og de er vilde med at bruge råvarer i sæson og meget gerne fra lokale producenter.
Læs mere og følg Grundsmag her : Grundsmag facebook
 

TILMELD OG LÆS MERE OM NETVÆRKSMØDER og
AKTIVITETER

TRYK PÅ BILLEDE HERUNDER
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Medlem til medlem tilbud i september

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/fyraftensmoede-vil-du-vaere-mentor-for-unge-ivaerksaettere-fra-udsatte-boligomraader/
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http://erhvervsforum.biz/aktivitet/kan-du-faa-eu-stoette-til-din-forretningsudvikling-fyraftensmoede/


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 #septembertilbudroskilde2019, 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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