Kære medlem .
LIFE BEGINS AT THE END OF YOUR COMFORT ZONE
Erhvervsforum's medlemmer er alle åbenlyst drevne udi kunsten i at netværke, når vi kalder til samling.
Spørgsmålet er om det forholder anderledes for nogle af jer, når I er på 'udebane'? Vi ved, at det første
indtryk er vigtigt, og derfor ønsker vi også at have tillid til at kunne skabe god kontakt første gang vi
møder et menneske. For nogen er det den naturligste ting i verden, mens det for andre kræver lidt ekstra
mod og kræfter! Er du i sidstnævnte kategori, så har du chancen for at gå til next level, når Thorleif
Gotved den 2. april går på scenen med oplægget 'Lær at bryde isen og skabe relationer – ved det
fysiske møde'. Her vil du lære, hvordan du kan få mere ud af fx din deltagelse i netværk og vi kan
allerede nu afsløre, at ganske almindelig 'omvendt psykologi' kunne indgå som et element!
Omvendt psykologi kunne også vel være et undertema i workshoppen 'Kundeudvikling og Testdesign',
som vi tester af den 24. marts. I virksomheder og hos iværksættere udvikler man konstant på nye
produkter og ydelser, men det er et kendt fænomen, at de fleste gerne vil helt i mål før man viser noget til
kunderne. Kunne man forestille sig, at kunderne har nogle konstruktive forslag til det endelige produkt, så
kunne man måske omvendt også tænke sig, at de vil bidrage med gode råd allerede i udviklingsfasen.
Kunder er også en slags mennesker, og der er flere der vil hjælpe end man umiddelbart forestiller sig.
Grænseoverskridende eller omvendt psykologi?- Ville du fx hjælpe en af dine leverandører? Anders
Graabæk har svarene, og deler gavmildt ud ved denne workshop.
Det kan også være grænseoverskridende at indføre ny teknologi, men oplægget om, hvordan
digitalisering kan medvirke til at styrke din forretning er designet til at pille lidt af brodden af den fordom.
Er du nysgerrig på, hvad en forstærket indsats på digitalisering kunne betyde for din virksomhed, så er du
velkommen til vores fyraftensmøde den 15. april. Vi har inviteret Erik Buchwald Christensen (First
Consulting) og Torben Kristensen (Erhvervshus Sjælland) til at fortælle om fordelene ved at digitalisere,
rådgivning på området og hvilken økonomi man kan opnå hertil.
Om det er henvendelsen til en fremmed, at bede en kunde om hjælp eller, at kaste sig ud i et
digitaliseringsprojekt, så er fællesnævneren, at det kan bringe os ud af komfortzonen. De 3 ovenstående
arrangementer bringer os mere viden og mere mod til at turde miste fodfæstet for en stund. God
weekend!
TEAM ERHVERVSFORUM

GRATIS NETVÆRKSFITNESS FOR MEDLEMMER AF
ERHVERVSFORUM ROSKILDE

På vort netværksmøde hos FysioDanmark den 26. februar lanceredes et fantastisk tilbud, som vi her
haster med at dele! Som medlem af Erhvervsforum Roskilde har du nu muligheden for at komme til gratis
"Netværksfitness' hos FysioDanmark, Københavnsvej 170 hver mandag i tidsrummet 19.30-20.30 fitness i et format hvor alle kan være med!
Gør dig selv og din krop en tjeneste og meld dig til hos Niels Honoré pr mail nh@fysiocenterroskilde.dk
Og det var altså mandage fra 19.30-20.30, første gang på mandag den 2. marts! Læs mere om
afholdelsesstedet her: fysiocenterroskilde.dk

Søren Steensen
Klædt på i grafisk design – så hatten passer:
Søren har mange andre slags hatte: UX, strategisk rådgiver, GUI udvikler, illustrator, webdesigner,
layouter, censor og vejleder. Alle hjælper de til indsigt i kundernes forretning. Måske også din?
Du sætter min hat, som du vil
Det er dig og din virksomhed, som er udgangspunktet for al den udvikling, Søren kan være med til. I
samarbejde med kunden vil Søren i ethvert projekt gennem grundigt arbejde få indsigt i jeres forretning
og målgruppe, og på den måde danner i et billede af, hvad der skal udvikles. Og her kan det være meget
forskelligt hvilken eller hvilke hatte, Søren skal have på. Det er dig som kunde, der sætter hatten.
På med hatten
Klar til et projekt sammen med Søren? Eller nysgerrig for at vide mere? Så tøv ikke med at kontakte
Søren på 22 55 45 28 eller email kontakt@sorensteensen.dk
Læs mere om Søren Steensen her : sorensteensen.dk
Følg Søren Steensen på LinkedIn her : sorensteensen
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