Kære medlem .
GODT NYT TIL SKÆRMTROLDE, HAJER OG LØVERNES KONGE
Der er ikke noget der er så skidt, at vi ikke kan bringe godt nyt til jer, som efterhånden har gjort det til en
livsstil at afholde møder og gå til workshops - ONLINE. For så længe vi skal holde afstand, vil vi gerne
gøre vores til at holde medlemmerne sammen i vores nye online-univers og up-to-date med forhold der
er vigtige og brugbare både i disse tider - og i tiden der følger!
Første gang vi gerne vil se dig online igen, er på workshoppen den 20. maj, hvor du skal lære hvordan
du bliver EN HAJ TIL SEO. Det er ikke spørgsmålet om alle kender Google, det er nok nærmere
spørgsmålet om Google kender dig? Det er til alle tider vigtigt at blive nemt fundet på Google, men lige
nu hvor vi måske er mindre synlige ude i verden, er det måske vigtigere end nogensinde. Kom til online
om søgemaskineoptimering på Google, du kan tilmelde dig nedenfor, og det er altså online i vores
lukkede Facebook gruppe.
Har du gennem de sidste par måneder følt, at du måske glider lidt ud af skærmbilledet, når du holder
online møder, så er der hjælp at hente, når vi den 26. maj inviterer til online workshop om, hvordan DU
STYRKER DIN GENNEMSLAGSKRAFT PÅ MØDER - både online og live. Vi holder rigtigt mange møder
- og lige p.t. foregår disse online. Hvad er forskellen på et live og online møde og hvordan du fremover
vælge at holde fast i at holde en del af dine møder online - og hvornår giver det mest mening live? Der vil
også blive fokuseret på, hvordan du tager dig bedst muligt ud online - bliver den bedste version af din
indre skærmtrold? Vi tænker det er spørgsmål, som mange stiller sig selv, så meld dig til nedenfor og få
svarene!
Er du til tider en smule træt af at sidde bag din lille skærm, så skulle du måske i weekenden smutte en tur
forbi Dyrskuepladsen, hvor Roskilde Drive-In Bio slår port 15 op med film for børn og voksne. Er du til
det hurtige som Le Mans eller Løvernes Konge, kan du få din lyst styret på absolut storskærm i behørig
sikkerhed i din egen bil. Vi byder Roskilde Drive-In Bio/Combizz Event velkommen nedenfor, ligesom det
også er tilfældet med Hedelands Veteranbane, og vi er med begge i dialog om at afholde et
netværksmøde i den nærmeste fremtid. Spørgsmålet er så blot om vi næste gang skal ses i toget eller i
bilen!
Vi annoncerer flere online kurser i næste uges nyhedsbrev, og indtil da vil vi gerne gen-annoncere
Erhvervsforums online generalforsamling den 29. maj - tilmelding er fortsat åben, du klikker bare på
banneret nedenfor!
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Combizz Event – Danmark
Siden 2013 har Combizz Event stået bag stort set alle typer af arrangementer og events. Fælles for disse
er god planlægning, gode kontakter og en passion for at skabe den bedste oplevelse for deres kunder.
Idéen om Combizz udsprang af Nicolajs passion for at holde fester for både store og små kunder.
Combizz henvender sig til erhvervssegmentet, og klarer både små og store opgaver, og er du
privatkunde så er det søsterselskabet Nima Event, der skal på banen! Virksomheden sætter en dyd i at
deltage aktivt i alle led i processen, fra idégenerering til eksekvering med en fast målsætning om at skabe
det bedst mulige arrangement efter kundens behov. Combizz håber på, gennem EFR, at møde
medlemmer, der ønsker en kompetent samarbejdspartner med formålet om at afholde nogle
professionelle arrangementer og sjove fester.
I forbindelse med Coronakrisen har Combizz været meget begrænset af regeringens forsamlingsforbud.
Derfor har de været nødsaget til at tænke innovativt, og har etableret Roskilde Drive-In bio, der afholder
forskellige drive-in arrangementer centralt i Roskilde, på Roskilde Dyrskueplads. Læs mere om dette
entreprenante initiativ nedenfor.
Kontaktinfo:
Hjemmeside: combizz.dk
Kontaktperson: Nicolaj Madsen, Tlf. + 45 71 71 10 90
Email: Nicolaj Madsen

MakeMyStrategi v/Sanne Markwall
Digitaliser strategiarbejdet og skab endnu større fremdrift og resultat
MakeMyStrategy™ er et professionelt cloudbaseret værktøj, som gør det LET og ENKELT for alle
virksomheder, store som små, at arbejde med strategi – lige fra at udarbejde en overskuelig og
professionel strategiplan med en konkret handlingsplan til at samle virksomhedens forskellige
strategimaterialer til en koordineret fælles handlingsplan. MakeMyStrategy™ er designet og udviklet på
baggrund af anerkendte modeller og teorier samt viden og erfaringer fra mere end 600 succesfulde
strategiske forandringsprojekter og skaber tilsammen rammerne for et workflow, der er testet af og som
virker i praksis!
MakeMyStrategy har i anledning af Corona-krisen et helt særligt - eller rettere 2 - tilbud til Erhvervsforums
medlemmer! Der gives 75% medlemsrabat over en periode på 4 måneder, hvis der oprettes adgang til

platformen inden udgangen af maj 2020. Du får rabatten ved at anvende følgende kode i betalingsfeltet
på makemystrategy.com - EFR8GR6mI. Hvis du driver rådgivningsvirksomhed kan du blive certificeret i
MakeMyStrategi-platformen, og her tilbydes medlemsvirksomheder 50% rabat på kursusafgiften ved
tilmelding inden udgangen af maj. Er du interesseret send en mail til Sanne Markwall på
sama@makemystrategi.com og angiv rabatkode EHR50%. Har du brug for mere information kan læse
mere på hjemmesiden eller kontakte Sanne jf. nedenstående detaljer:
Hjemmeside : makemystrategy.com,
mail sama@makemystrategi.com,
mobil: 27293132

Hedelands Veteranbane
Baseret på frivillige og ulønnede ildsjæle har Hedelands Veteranbane i mere end 40 år befordret
passagerer gennem det skønne Hedeland. En naturpark, i Roskilde, Høje-Taastrup og Greve kommuner,
på ca. 15 km2 vest for København. Vi råder over mere end 5 km spor, der gør os til Danmarks længste
smalsporede jernbane. Vi udbygger løbende og står overfor en udvidelse på 2 km, der når sporene er
lagt, vil forbinde Hedehusene med Tune.
Hedelands Veteranbane befordrer årligt mere end 20.000 rejsende, fordelt på mere end 500 togafgange.
Udtrykt i passager kilometer svaret det til, at vi hvert år transporterer de rejsende jorden rundt ved
ækvator ca. 2 gange og at vores grej kører en fysisk strækning fra Hedehusene til Nordkap. Alt overskud
fra driften anvendes til udbygning, renovering og bevarelse af vores unikke smalsporede jernbanemiljø,
materiel og museum.
Se mere her: Hedelands Veteranbane

Roskilde Drive-In Bio – fra 0-100 på rekordtid ..
Det er vel et lille stykke historie, der skrives i disse dage, hvor Roskilde Drive-In Bio slår port 15 på
Dyrskuepladsen op for afholdelse af forskelligartede drive-in arrangementer. Roskilde Drive-In bio er
søsat i kølvandet på det fortsat gældende forsamlingsforbud og har således etableret sig på rekordtid. Nu
giver Roskilde Drive-In Bio så nærmest ud af det blå muligheden for god underholdning til alle aldre,
indenfor de trygge rammer af din bil. Der er lagt nogle hestekræfter i dette projekt, men nu er det klar og
der vil blive præsenteret minimum 2 film dagligt mellem torsdag og søndag. Desuden vil der forekomme
underholdning i form af comedyshows, quiz og bil-banko. Med plads til op mod 400 biler er der rig
mulighed for underholdning hele sommeren. Der vil også blive fokus specifikt på børneunderholdning i
form af film og andre shows hver lørdag og søndag formiddag. Her er medlemmerne i EFR selvfølgelig
velkomne med hele familien og der er 10% medlemsrabat på billetprisen. Rabatkode, klik medlem og
firmakode EFR10 ved online bestilling. Hvis din virksomhed ønsker synlighed på den store drive-in plads
– på det store lærred, banner eller skilte, så kontakt Nicolaj (detaljer nedenfor). Ønsker du at leje hele
pladsen inklusive toptunet udstyr til fx firmaarrangement – så er det også Nicolaj du skal have fat i.
Kontaktinfo:
Hjemmeside: roskildedriveinbio.dk
Kontaktperson: Nicolaj Madsen
Tlf. +45 41 77 33 00
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