Kære medlem .
SKÆR DET OVERFLØDIGE VÆK OG FYLD PÅ MED EFTERTANKE!
Junglen af sociale medier og andre muligheder for online markedsføring og annoncering har aldrig været
større. Mange af disse medier er, alt andet lige, nye kommunikationskanaler for de fleste, så mange
prøver sig frem i håb om at finde det rigtige sted og den rigtige model for at udbrede sine budskaber. Det
kan man så bruge rigtigt meget tid og mange penge på, og det er heller ikke altid lige nemt at
gennemskue effekten. Dog af frygt for at 'gå glip' af noget fortsætter mange at skyde med spredhagl, da
det kan være uoverskueligt at foretage de rigtige valg - og fravalg! Sådan behøver det ikke at være!
Derfor sætter vi den 6. maj fokus på dette emne, hvor ekspert i online markedsføring Rene Hansen fra
YourBusiness vil øse ud af sin store erfaring netop med at foretage de rigtige valg . Budskabet er klart:
Få skåret de overflødige markedsføringskanaler væk og brug dine kostbare ressourcer, hvor det giver
mest mening! Rene er på online den 6. maj kl. 13.00-14.00, og du kan tilmelde dig på banneret
nedenfor.
Det kan i disse tider også være en uoverskuelig opgave at kommunikere med sine kunder, da man som
virksomhed enten er presset eller måske endda midlertidigt nedlukket. Som ugerne går bliver det
sværere at finde nyheder at kommunikere til sine kunder, samtidig med, at det måske er det allervigtigste
tidspunkt at gøre opmærksom på sig selv. Så hvordan løser man den udfordring? Det har vi bedt en
ekspert i sociale medier, Anne Weinkouff, om at give sit bud på - hvad du med eftertanke kan fylde på din
kommunikation både under og efter den nuværende krise. Anne er online i studiet den 7. maj kl.
14.00-15.00, så vi kan vel også kalde det et 'log-af-møde' op til den efterfølgende Bededagsferie.
Tilmelding er mulig på banneret lige nedenfor!
Vi håber at se jer online - og endnu mere live, så snart vi må det!
TEAM ERHVERVSFORUM

ANSØGNING TIL REGERINGENS HJÆLPEPAKKER - I DE
FINESTE DETALJER
Vel vidende at de skiftende forudsætninger for regeringens hjælpepakker kan være en gedigen
udfordring, havde vi onsdag den 29. april inviteret Mathias og Kenneth fra Beierholm Revision i studiet til
en online gennemgang af selve praktikken i ansøgningsprocessen. Hvad skal du have klar, når du logger
på? Hvor lang tid har man til at udfylde ansøgningen? Hvornår skal det angivne talmaterialet være
understøttet af en revisorerklæring? Hvor er skæringspunktet mellem at være ejer og selvstændig? Der
er rigtigt mange spørgsmål og også en del gråzoner. Så hvis du stadig er i tvivl om nogle af disse, så kan
du gense Mathias og Renes minutiøse gennemgang på linket nedenfor. Du behøver ikke være medlem
af vor hertil dedikerede Facebook gruppe for at se med, du ryger direkte ind på videoen. Men meld dig
gerne ind i gruppen alligevel, for der ligger også videoer fra vore andre online kurser skræddersyet til den
situation, vi befinder os i lige netop nu.
Se videoen her: Praktik i ansøgningen til regeringens hjælpepakker
På billedet er det Mathias og Kenneth, der instrueres i transmissionsteknikken af Rune fra We Love
Video. Ønsker du at være medlem af gruppen og se fx Tommy Krabbe, Anders Graabæk, Lene Kronborg
og Alexandra Svarres bud på, hvordan man kan agere i en sådan krisetid, så kontakt gerne Allan på
Allan/Erhvervsforum

FIRSTDRAWING.COM
I sommeren 2019 valgte Anne Hockerup (ejer) at sige sit job op som leder i en stor international
virksomhed for at prøve iværksætterlivet af med hendes hjertebarn First Drawing. Hos First Drawing
skaber de børnekunstværker med udgangspunkt i børnetegninger. En af drivkræfterne bag virksomheden
er muligheden for at gøre en forskel med det, de laver. First Drawing har således haft samarbejde med
flere organisationer med kronisk syge børn.
Et stort vendepunkt for virksomheden var deres deltagelse i 5. sæson af Løvens Hule. Heldigvis var der
stor begejstring for deres koncept, og de var heldige at få hele to løver ombord.
Som nystartet virksomhed er netværk altafgørende, og derfor er First Drawing rigtig glade for at være en
del af Roskilde Erhvervsforum, siger Anne Hockerup, Ejer
Du kan læse mere her FIRST DRAWING
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