
 

 
 

 
Kære medlem .

Vi sætter tempoet lidt ned, men holder hjulene i gang!
 

Som alle ved har regeringen meldt ud, at man i de næste 14 dage nøje bør overveje afholdelse af møder
og arrangementer af en 'ikke afgørende' karakter! Erhvervsforum har taget konsekvensen heraf og udsat
to workshops nemlig 'Bliv en Haj til SEO' og 'Kundeudvikling og Testdesign', samtidig med at nye
datoer er meldt ud til deltagerne. Da ønsket også er, at vi alle om muligt skal holde hjulene i gang - og i
håbet om en snarlig bedring i situationen - holder vi tilmeldingen åben for begivenheder, der ligger efter
den udmeldte 14-dages periode.

Det første arrangement i den kategori vil være medlemsnetværksmødet på RO's Torv den 26. marts,
og for dette samt umiddelbart efterfølgende begivenheder melder vi straks ud, hvis der måtte være
optræk til udsættelse, så alle får mulighed for bedst at kunne disponere deres tid.

Kigger vi udover den nærmeste - desværre noget uforudsigelige periode - håber vi at kunne samles til
workaway med Noblemind den 16. april under overskriften: 'Hemmeligheden bag at skille sig ud
som Enkeltmandsvirksomhed'. Vi har alle brug for være synlige og skille os ud med vore specielle
talenter og budskaber, og dette er specielt afgørende for dig som 'enkeltmand'. Dagens fokus er at lære
nye værktøjer og platforme til at skabe unik synlighed i din kommunikation gennem fx blogs, tekster med
stærke budskaber, video og design af kampagner. Tilmelding er åben og det er altså 16. april!

Du kan påvirke dine kunder med ovennævnte typer af indsatser på distancen, men det er også vigtigt, at
kunne håndtere dem, når de sidder lige overfor! Workshoppen 'Styrk din gennemslagskraft på møder'
klæder dig på til at bedre at udnytte den tid du bruger på møder - og få dine budskaber igennem
face-to-face. Dette er relevant for alle, der ikke føler at møder altid har det optimale udfald, hvilket
forventeligt rammer ganske bredt! Så vil du lære at få mere indflydelse på møder, så er tilmelding åben til
denne workshop den 5 maj!

Som sagt er den nærmeste tid uforudsigelig og overblikket mistet for en stund. Til gengæld vil
Kundeudvikling.dk den 11. maj tage dig med op i helikopteren for, at få sat dine
markedsføringsindsatser i perspektiv! Workshoppen 'Kundefabrikken' analyserer din tilstedeværelse på
diverse platforme og skærer til, så du kan være selektiv og dermed ramme dine kunder og partnere
bedre. Denne workshop rammer plet for dig, der vil have et bedre overblik over din markedsføring - og er
klar til at vælge til og fra for større træfsikkerhed!

I den kommende tid må vi alle være gode til, at vælge til og fra, både hvad angår større forsamlinger og



1:1 møder.

Hos Erhvervsforum er alle telefoner åbne, så du er mere end velkommen til, at give os et kald - og så
håber vi snart at må ses igen!

TEAM ERHVERVSFORUM
 

 

 

 

 

http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/hemmeligheden-bag-at-skille-sig-ud-som-enkeltmandsvirksohed/
https://erhvervsforum.biz/event/styrk-din-gennemslagskraft-paa-moeder/
http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/kundefabrikken-strategisk-markedsfoering-for-selvstaendige-og-ivaerksaettere/


WAY-FAIR.DK
Way-fair giver virksomheder redskaberne til, at planlægge deres kommende messe-deltagelse. Det
værste der kan ske for dig som udstiller er, at din virksomhed drukner i mængden af udstillere, at
gæsterne ikke opdager din stand eller i værste tilfælde ser dig, men går forbi, fordi du er uinteressant. En
klassiker er det hvide cafébord og en roll-up og i alle de år jeg har arbejdet med messer, har det aldrig
været de stande med flest besøgende. Der skal så få indsatser til for, at din stand skiller sig ud fra
mængden og de besøgende på messen kan se hvad du sælger og hvilken værdi du tilfører dem. Jeg
bliver tit spurgt, om det er nødvendigt med en messe-strategi - og ja det er det. Udover at tiltrække
kunder, skal du med garanti også konkurrere med de helt store drenge i din branche. Og når man ikke
kan være med på deres messe-budget, deres eksisterende brandværdi i branchen eller deres
messe-inventar, så skal din strategi give dig redskaberne til, at skille dig ud med det der er din force - din
autensitet. Det er dét jeg giver dig redskaberne til at finde frem.

Læs mere om Way-fair.dk her : way-fair.dk
 

NIKATECH.DK
Nikatech er grundlagt af Lars Kronholm Andersen i 2000, i starten med fokus på opbygning af styretavler
og PLC-programmering, men senere produktorienteret salg af styringer til industri og landbrug.
Nikatech har opbygget know-how og erfaring, som nu bruges til salg og rådgivning gennem “nede på
jorden” dialog og løsninger, der stemmer overens med kundens ambitioner og økonomiske rammer.
Fra 1. maj 2015 har LS Industrial Systems (LSIS) været samarbejdspartner med Nikatech i Danmark
inden for deres MDA (Motion, Drive og Automation) program. Produktprogrammet i Danmark inkludere
hele LSIS program, både på support og salgssiden. LSIS er en del af LG Group (Sydkorea), og har et
stort europæisk centrallager der dækker de fleste behov.
Der findes, udover LSIS program, også produkter som softstartere, sidekanalblæsere og
radio-fjernbetjeninger til industriel brug.

Nikatech leverer, sammen med et professionelt leverandørnetværk, produkter og løsninger til fabrik og
maskinbygger baseret på mange års erfaring inden for automation. Der er desuden opbygget et lille
buffer-lager i Roskilde på udvalgte produkter.

Nikatech tilbyder telefonisk døgnsupport og på produkter købt gennem Nikatech er dette vederlagsfrit,
gældende hele produktets levetid!

http://way-fair.dk/
http://way-fair.dk/
https://nikatech.dk/


Læs mere om Nikatech her : nikatech.dk
 

 

 

 

 

 

https://nikatech.dk/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-ros-torv-by-morning/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/vil-du-blive-bedre-til-at-vise-dig-frem/
http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/laer-at-bryde-isen-og-skabe-relationer-ved-det-fysiske-moede/
http://linkmedie.dk/erhvervsforum/event/brug-digitalisering-til-at-skabe-bedre-forretning-og-faa-oekonomisk-stoette-til-at-goere-det/


 

"Løvens hule på DR har åbent for tilmeldinger"
"Løvens Hule på DR har åbent for tilmeldinger til en ny sæson.

Er du selv, eller kender du en oplagt kandidat til Løvens hule?

- så er der åbent for ansøgere indtil d. 30/3 2020.

Ansøgningsskemaet finder du via linket: ANSØG HER LØVENS HULE
 

 

 

https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/dr1-soeger-ivaerksaettere-til-loevens-hule-saeson-6
https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/dr1-soeger-ivaerksaettere-til-loevens-hule-saeson-6
https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/dr1-soeger-ivaerksaettere-til-loevens-hule-saeson-6
https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/dr1-soeger-ivaerksaettere-til-loevens-hule-saeson-6
https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/dr1-soeger-ivaerksaettere-til-loevens-hule-saeson-6
https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/dr1-soeger-ivaerksaettere-til-loevens-hule-saeson-6
https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/dr1-soeger-ivaerksaettere-til-loevens-hule-saeson-6
http://erhvervsforum.biz/event/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-universitet/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/generalforsamling-2020/


 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-show-roskilde-kongrescenter/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/medlemsnetvaerksmoede-roskilde-festival-backstage/
http://erhvervsforum.biz/aktivitet/bliv-en-haj-til-seo/
http://erhvervsforum.biz/event/kundeudvikling-og-testdesign/
https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/?jazoest=2651001201159045105854812178115744955106814882122811017372787967811187470112811031075311478985


 
 

 
Erhvervsforum Roskilde
Stændertorvet 2, 2. sal
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

 
Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00

info@erhvervsforum.biz
 

 

 
Afmeld Nyhedsbrev

http://www.erhvervsforum.biz
mailto:info@erhvervsforum.biz
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuekaomgqaqemmeagmu&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuekaomgqaqemmeagmu&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuekaomgqaqemmeagmu&wrm=fmeld_yhedsbrev

