
 

 
 

 
Kære medlem .

ERHVERVSFORUM KLAR MED ON-LINE KURSER
TIL KRISEHÅNDTERING

 
I en periode hvor alle har det svært, og vi er forhindret i at mødes til de sædvanlige arrangementer, har vi
sammen med 4 inspirerende undervisere udviklet en online kursusrække der giver værktøjer og indsigt til
håndtering af den aktuelle situation. Herudover har vi lavet en aftale med BDO om et skræddersyet
webinar for større indsigt i folketingets hjælpepakker for virksomheder og iværksættere!

Vi sender vore 4 skræddersyede kurser live online allerede fra tirsdag den 31. marts, hvor Tommy
Krabbe (TommyKrabbe.dk) vil give sit bud på, hvordan man håndterer ekstreme forandringer som dem vi
ser nu. Torsdag den 2. april, følges hurtigt op med et kursus i, hvordan du får din virksomhed igang efter
Corona, leveret af Anders Graabæk (Validate), Lige før påske, tirsdag den 7. april, vil Lene Kronborg
(Noblemind) udfordre på årsager til at tænke i en ændret fremtidig virksomhedsidentitet. Og lige på den
anden side af helligdagene, onsdag den 15. april vil Alexandra Svarre (LivingBusiness) føre jer
igennem, hvordan man kan arbejde med sit salg via øget kundekommunikation - under og efter en krise.
Live kurserne transmitteres via lukket Facebookgruppe i samarbejde med WeLoveVideo og de ligger alle
i tidsrummet 15.00-17.00.

BDO-webinaret om regeringens hjælpepakker går i luften den 31. marts kl. 11.00-12.00. Dette er
relevant for alle, der har spørgsmål til reglerne om lønkompensation, udsættelse af moms, skat og
garantiordninger fra pengeinstitutter, kompensationsorning for selvstændige m.v.

Vi håber, at disse tiltag vil kunne løse nogen af jeres udfordringer - og husk at telefonerne fortsat er åbne
for vejledning hos Erhvervsforum! Alle virksomheder og iværksættere i Roskilde Kommune er velkomne
til at melde sig til og bemærk at link til de enkelte kurser fremsendes dagen før afholdelse!

Tilmelding til de 5 online arrangementer kan ske nedenfor!

TEAM ERHVERVSFORUM
 
 



 

 

 

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/online-kursus-haandtering-af-ekstreme-forandringer/
https://erhvervsforum.biz/event/webinar-om-folketingets-hjaelpepakker/
https://erhvervsforum.biz/event/saadan-tilpasser-du-din-forretningsmodel-en-ny-oekonomisk-virkelighed/
https://erhvervsforum.biz/event/online-kursus-brug-krisen-til-at-overveje-din-virksomheds-identitet/


 

 
 
 

 

 
 

 
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

https://erhvervsforum.biz/event/online-kursus-salg-via-styrket-kundekommunikation-i-en-krisetid/
https://www.facebook.com/erhvervsforumroskilde/?jazoest=2651001201159045105854812178115744955106814882122811017372787967811187470112811031075311478985
http://www.erhvervsforum.biz
mailto:info@erhvervsforum.biz
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuemaomgqaqemmgagoc&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuemaomgqaqemmgagoc&wrm=fmeld_yhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=geuekakiaeceakiuemaomgqaqemmgagoc&wrm=fmeld_yhedsbrev

