
Erhvervsforum Roskilde er ved at søsætte en helt ny virksomheds-

guide, der vil præsentere Roskildes virksomheder på fornemmeste 

vis, og som vil blive distribueret bredt både i og uden for Roskilde.

Planen er at sikre, at både private og erhverv i en god radius vil

få kendskab til de præsenterede virksomheder, naturligvis med

håbet om øget salg til følge.

Guiden for virksomheder vil udkomme både som trykt version i

4000 eksemplarer og som e-bog med yderligere rækkevidde i

distributionen.

Er du betalende medlem af Erhvervsforum Roskilde får 
du 1/2 sides annonce (tekst og billede) helt GRATIS.

Alle øvrige virksomheder i Roskilde er ligeledes velkomne i

guiden. Er du ikke medlem af Erhvervsforum Roskilde vil en  

½ side med tekst og billede koste kr. 3.995,- excl. Moms.

Vil du være med til at sætte tryk på Roskilde, ved at få Roskilde på tryk?

Send dit materiale til Tina Testrup

på info@erhvervsforum.biz senest den 15. september 2020

www.erhvervsforum.biz

MM FOOD - New Nordic Cuisine
MMFOOD leverer mad ud af huset, hvor maden og menuerne er sæsonbetonet, lavet ud fra de bedste råvarer og med stor faglig stolthed - alt dette garanterer mad af bedste kvalitet og hvor alle smagsløg får en fest.

Vi laver mad til alle former for arrangementer, og er altid lydhør overfor hvad vi kan gøre for netop jer.  Vi leverer brunch, buffeter, frokostbuffeter, mad til fødselsdage, konfirmationer, barnedåb, svendegilde, bryllup, julefrokost, nytårsaften og firmafester. 
Så lige meget hvilken form for fest eller sammenkost i har planlagt, så lad MMFOOD stå for maden velvidende at i får leveret lækker og velsmagende mad. 

www.mmfood.dk

MM FOOD

Morten Kronborg &  
Morten Dybro Jakobsen

Vestergade 1
4130 Viby Sjælland

info@mmfood.dk
Tlf. 22 46 42 30
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Den færdige annonce ser ud som nedenstående 
(alle annoncer er ens og har målene 210x130 mm.)
 
Vi skal bruge følende fra dig (2 billeder og en lille tekst):

Mindre profilfoto af  
ejere/kontaktperson i  

str. 52x32 mm (300 dpi).

 

Lille tekst om din  
virksomhed  
(ca 100 ord.)

Stort jpg-foto minium str. 194x45 mm 

i en god høj opløsning (300 dpi).

SPECIFIKATIONER


