
 

 
 

 
Kære medlem .

FLERE HAR SPURGT - SÅ NU FÅR I ALLE SVARET.
Den opmærksomme læser og deltager har uden tvivl bemærket, at der i de seneste 15-18 måneder har
været en betydelig stigning i antallet af udbudte aktiviteter fra Erhvervsforums side. Samtidig fornemmer
vi også, at det helt forståeligt kan være svært at bevare overblikket, og det vil vi straks råde bod på. Vi
giver her lige en hurtig rundtur i vort samlede årshjul for 2020 (som normalt ellers serveres i kvarte
bidder) og håber, at det kan kaste lys over eventuelt uoplyste områder!

Medlemsnetværk:
Der afholdes regulære 9 netværksmøder for medlemmer om året, der altid ligger i slutningen af
måneden. Herudover har vi de 2 store netværksevents, Nytårskur og Sommertræf, der afholdes i
samarbejde med Roskilde Kommune.
Undtagelsen - sidste netværk før sommerferien ligger som regel i starten af juli, da vi lægger det på og op
ad starten på Roskilde Festival!
Netværksmøderne annonceres ca. 3 måneder før afholdelse, således har vi februar og marts på plads,
og mødet i april annonceres snarest. Netværksmøder afholdes ude hos medlemmerne, og vi tilstræber
en form, hvor der både er plads til det sociale og til at netværke med forretning for øje. Sæt de næste
datoer i kalenderen, 26. februar og 26. marts, og så får du lige straks en for april!

Workshops og kurser:
Der afholdes ca. 10-12 pr. år til inspiration og kompetenceudvikling for virksomheder i Roskilde, og
spektret af tilbud er bredt! Vi forsøger at dække alle de gængse forretningsdiscipliner såsom strategi,
salg, branding, SEO, sociale medier, kommunikation, men går i 2020 nye veje med feks. grundforløbet i
Enneagrammet.
Flere af sådanne typer forløb, der ligger i krydsfeltet mellem bundlinjefokuseret og personlig udvikling er
under overvejelse. Det faglige niveau lægges som oftest på en måde, så de fleste kan få noget med
hjem, uanset hvilken funktion du i øvrigt har. Forårsprogrammet har flere spændende nyheder bl.a.
Grafisk Facilitering og Præsentationsteknik, så hold jer ikke tilbage - alle er velkomne.
Aktiviteterne annonceres for 3 måneder ad gangen, tilmelding åbner senest 6 uger før afholdelsesdag.

Workaways og workshops for iværksættere:
Der tilbydes ca. 6-8 årlige workshops og 3-4 workaways specifikt for iværksættere. Disciplinerne ligner i
nogen grad kategorierne ovenfor, dog med særlig fokus på feks. forretningsmodeller, markedsføring,
kommunikationskanaler, sociale medier og finansiering. Vinterprogrammet startede med en workaway,
der sigtede på, at klargøre virksomheden til 2020, og så er vi klar til 'Giv din forretningsmodel' et
serviceeftersyn allerede i næste uge, 5 februar!



Fyraftensmøder:
6-8 uformelle samlinger med udgangspunkt i et tema, der i princippet kan være alt mellem himmel og jord
- af faglig relevans, eller viden der er nyttig for os som mennesker.
Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele, så lad os tage en snak og få dig på podiet. Nedenfor kan
du i øvrigt læse lidt om, hvad temaerne var på de to fyraftensmøder i januar.

Vi håber at ovenstående giver et overblik og alle ved hvad der er i vente over året, omend vi ikke kan
sætte navne, tid og sted på det hele nu, da det er en løbende proces.

Alle aktiviteter er powered by aktive og engagerede deltagere nemlig JER - og en lang række af disse i
øvrigt økonomisk powered by Roskilde Kommunes gennem vor samarbejdsaftale som officiel
erhvervsfremmepartner for lokale virksomheder og iværksættere!

Har du spørgsmål til ovennævnte kontakt gerne Allan på Allan/Erhvervsforum eller mobil 30515625.
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Flyvende start på 2020
Der blev sat turbo på aktiviteterne allerede fra starten af januar, og så gik det ellers derudaf med både
kurser, workshops, fyraftens- og kick-off møder!
Godt januar er så lang, ellers havde vi ikke nået alt det.

9. januar var vi en tur i hamsterhjulet med Gitte Skaarup fra Alive Coaching, der fortalte sin historie
om vigtigheden af de rigtige prioriteringer og valg i livet. Store indsigter blev delt, og Gitte er jo selve
eksemplet på, at det i længden kun er holdbart, at følge sin egen vej.

14. januar valfartede over 200 deltagere til nytårskur på rådhuset, og det var som sædvanlig et super
hyggeligt og interessant arrangement. Gazeller blev fejret, Roskilde Erhvervspris blev uddelt, vi fik en
opdatering på Tour de France, og så hørte vi, hvordan man rigtigt skulle fortælle en historie! Klassiker,
næste stop 'Sommertræf'.

21. januar afholdtes årets første workaway for iværksættere i Villa Virkelyst, og den stod
Kundeudvikling.dk anført af Anders Graabæk for. Det var en god dag både for deltagerne og 3M, og der
er mere hvor dette kom fra i starten af februar, se nedenfor.
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23. januar stod den på 'Sundhedstjek' med Ulrikka Mikkelsen, der udfra en biokemisk vinkel kan
sætte meget præcis fokus på, hvor vores sundhed kunne trænge til et eftersyn. Der skal ofte kun små
greb til, at holde sig på toppen og ingen løftede pegefingre - kun gode råd til justeringer, der kan bringe
din krop i balance.

27. januar bød på kick-off aften på grundforløbet i Enneagrammet med Claus Roager, der kører
over 3 mandage fra den 3. februar over 24 februar til 2. marts.

Det er absolut sidste mulighed for tilmelding, når du ser dette fredag morgen!
Sådan her så det ud i januar og således kan februar og en mere lys tid begynde!
 

Tilbud til medlemmer af Erhvervsforum!

Spar 25 % på

Rasmus Walter i Roskilde Kongrescenter 29 februar!
Når Rasmus Walter besøger Roskilde Kongrescenter d. 29. februar, får du to koncerter i én!
Første sæt bliver akustisk med band à la de gode gamle MTV Unplugged dage, hvor andet sæt bliver
med fuld skrald og blink. Begge sæt kommer igennem hele bagkataloget, inklusiv lidt gamle Grand
Avenue sange samt nyt fra den kommende plade på dansk.
Læs mere om koncerten her: koncert med Rasmus Walter

Nu kan du spare 25 % på billetten!

Sådan her gør du for at opnå rabat:
--> Klik ind her : Rabat til Rasmus Walter
--> Indtast firmakode: RASMUSWALTER25
--> udfyld felterne
--> åbne mailen der kommer og log ind
--> vælg antal billetter du vil købe med rabat.

Har du spørgsmål, kontakt gerne:
Maria Grongstad, Souschef / PR- og marketingchef, Gimle, tlf.: + 45 46 37 19 82
mail: Maria Gimle
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Afmeld Nyhedsbrev
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