Kære medlem .
SIDSTE NETVÆRKSMØDE I 2019:
JULENETVÆRK I DEN GAMLE BYRÅDSSAL PÅ TIRSDAG.
Så er juletræet tændt på Stændertorvet, julelys lyser op alle steder, og vi håber, at I alle vil komme og
lyse op til vores julenetværk på tirsdag d. 10 december i Den Gamle Byrådsal.
Traditionen tro inviterer vi medlemmer, lokalpolitikere, samarbejdspartnere og venner af foreningen til
juleafslutning i Den Gamle Byrådssal på Stændertorvet 1. Her vil der blive serveret gløgg og æbleskiver,
og der vil være rig mulighed for at julenetværke og ønske hinanden en god jul.
I næste uge er vi tættere på årets afslutning, og vi ser frem til at at lave et festfyrværkeri, når vi åbner op
for tilmelding og præsentation af nytårskuren og af workshops samt netværks- og fyraftensmøder i foråret
2020.
I den travle juletid vil vi i denne uge blot opfordre jer til at tilmelde jer julenetværksmødet. Tryk på billedet
herunder eller tilmeld dig her : Julenetværk 2019
TEAM ERHVERVSFORUM

Læs eller genlæs de seneste 6 måneders nyhedsbreve
Vi er super glade for, at I er så mange, der modtager og læser vores nyhedsbreve. TAK til alle jer der
ligeledes giver så positiv feedback, når vi mødes på netværksmøder og øvrige arrangementer. Ønsket er,
at endnu flere vil blive inspireret og oplyst, og vi håber derfor, at I alle vil hjælpe med at sprede
budskabet.
Ud over information om vores arrangementer og velkomster ønsker vi at give jer nyttig viden og
information, og det er derfor nu muligt for jer at finde de nyhedsbreve, vi har udgivet de seneste 6
måneder på vores hjemmeside.
Se eller gense de seneste 6 måneders nyhedsbreve her: Nyhedsbreve seneste halvår.
Har du ideer, tips eller ønsker til, hvordan vores nyhedsbrev kan blive endnu bedre?
Så send gerne forslag til Tina / Erhvervsforum eller Allan/Erhvervsforum

Copenhagen HouseCare
Copenhagen HouseCare sørger for, at jeres domicil er pænt og vedligeholdt, hvor der ikke skæres ned
på kvalitet.
Copenhagen HouseCare er et danskejet servicefirma, etableret i 2005, med dansktalende personale.
Copenhagen HouseCare ejes og drives af Lena Christoffersen, som har årtiers erfaring med at levere
erhvervsrengøring af højeste kvalitet til de bedste priser. Yderligere har Lena empati over for kundens
behov og ønsker, så kunden får lige netop den løsning, som passer til kundens virksomhed.

Når Lena udfører kvalitetssikring af rengøringsarbejdet, er der ikke meget, som undgår hendes skarpe
øje for selv den mindste detalje.
Se mere om Copenhagen HouseCare her : Cph HouseCare
Du kan kontakte Copenhagen HouseCare her: Kontakt CphhouseCare

Colab2shop
Colab2shop er en andelsbutik, hvor forskellige aktører kan afprøve deres produkter for at se, om de
matcher med Musicons koncept.
Der er derfor en naturlig udskiftning af aktører og deres varer, og man vil opleve et skiftende
varesortiment.
Butikken består dels af to afdelinger: Én hvor der sælges kunsthåndværk - her kan man købe smykker,
glas, keramik, maleri, skind, pels, filt, gummi og garn.
Den anden afdeling består primært af upcyklet børne- og voksentøj, håndlavede tørklæder, Vintage/retro
tøj og accessories, smukke fotografier og nøje udvalgte retro- og vintageinteriør.
Butikken drives i fællesskab af de forskellige aktører, kunsthåndværkere, som på skift er at træffe i
butikken.
Du kan følge Colab2shop på facebook her : Colab2shop

AKTIVITETER JANUAR 2020
TILMELD DIG NU
Tryk på billed herunder og læs mere om arrangementerne.

I NÆSTE UGE SLÅR VI AKTIVITETSOVERSIGTEN FOR Q1 OP.

Medlem til medlem-tilbud i december
Hvis du ikke allerede har en gratis Instagram-konto, så er det måske nu, du skal oprette en.
Erhvervsforum Roskilde giver dig nemlig mulighed for at give gode tilbud, som samles direkte på Medlem
til medlem tilbud.
Skriv blot hashtagget #decembertilbudroskilde2019, 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

